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HÉTFŐ! NAPLÓ
MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 

AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: 
Egg évre 5 pengő K Félévre 2'50 pengő 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 25 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2'50 dinár, Németországban 15 
Pf. Olaszországban 1 lira, Romániában 5 lel 

Csehszlovákiában 1’20 ck

POLITIKAI HETILAP
ÓZ C KKtsz 1 IK •

O*  ELEK HUGÓ t» M ANN HUGÓ

MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 306—90.

Vasárnao (d. u. 4 tői): Auf. 245-81, 100-43.

Holnap statárium elé áll a pest*  
hidegkúti sánta gyilkos

Vodorzók gyilkos merénylete 
egy földbirtokos ellen

Bethlen nem uáiialia
a miniszterelnökséget

Az Erzsébet-szoborünnepéiy következté
ben vasárnap tulajdonképpen szünetelt a 
hivatalos politika, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a politikusok körében is elültek 
volna a kombinációk, találgatások az eléjük 
jneredö nagy kérdés felett: mi lesz?

Hétfőn kezdődnek meg a kormányzói ki
hallgatások s az eddigi program szerint azok 

csütörtökön Bethlen István gróf kihall
gatásává! be is fejeződnek.

Egységespárti részről az a felfogás, hogy ez 
a befejezés nem jelenthet egyebet, mint 
Bethlen István gróf dezignálását. Ez azon
ban — beavatott helyről szerzett értesülé
seink szerint — nem fog bekövetkezni,

mert Bethlen István gróf kitart azon 
eredeti álláspontja mellett, hogy semmi
esetre sem vállalja a kormányalakítást.

Ettől az elhatározásától nem tudja őt el
téríteni az egységes párt egyöntetű állás
foglalása sem, mert ha valaki, ugy ő tisz
tában van azzal, hogy egy uj Bethlen-kor- 
mány a mai viszonyok között semmiesetre 
sem tudná visszaverni az ellenzéknek telje
sen egyöntetű heves támadását éppen Beth
len személyével szemben.

Ráday Gedeon gróf 
jelöltsége

Felmerül tehát az a kérdés — amivel 
most már beavatott politikai helyeken mini 
bizonyossággal számolnak —, hogy ki lesz 
az, aki a mai viszonyok között megfelelő 
lehet a miniszterelnökségre.

A vasárnapi napon Ráday Gedeon gróf 
miniszterelnöksége került előtérbe, 

mint aki egyrészt maga mögé tudná állí
tani Bethlen István gróf vezérlete alatt az 
egységes pártot, másrészt arra számítanak, 
hogy az ö személyét — mint aki nem expo
nálta magát soha semmiféle politikai kér
désben — nz ellenzék sem fogadná azzal a 
harci készséggel, mint Bethlen István gró
fot.

Ráday Gedeon gróf szerdán megy kihall 
galásra a kormányzóhoz.

de megbízatása mindenesetre csak leg
korábban csütörtökön történne meg, 
Bethlen István gróf kihallgatása után.

Klebelsberg Kunó is 
előtérben

Egyébként a vasárnapi napon Ráday Gedeon 
gróf jelöltsége mellett még bizonyos politikai 
oldalról

erősen lanszirozták Klebelsberg Kuno gróf

miniszterelnökségét Li
és a mai szituációban bizonyosra lehet venni, 
hogy ö is egyik legposszibilisabb jelöltje a mi
niszterelnöki tárcának.

A Hétfői Napló munkatársának volt alkalma 
beszélni

MAYER JÁNOSSAL
a várható alakulásról, azonban a volt földini- 
velésügyi miniszter elhárította a feleletet az
zal, hogy bizalmas tárgyalások ugyan állandóan 
folynak, de személyi kérdésekről nem nyilat- 
kozhatik.

Sokkal határozottabban beszélt azonban 
Bethlen István gróf egyik legbensőbb híve,

BESSENYEY ZÉNÓ,
aki a következőket mondotta:

— A párt mindenképpen ragaszkodik Beth
len miniszterelnökségéhez. Ha ő nem vállalná, 
akkor talán

Gömbös miniszterelnöksége elégítené ki a 
pártot

és biztosítaná a párt teljes egységét. Bethlen 
i>0 százalékban húzódozik a kormány alakítást ól 
és csak 10 százalékban hajlandó arra. Mind
annyian reméljük,

hogyha Bethlen látni fogja, hogy a párt 
mindent őreá épít, nem fog kitérni a fele, 
lősség elől és vállalni fogja a kormány

alakítást.

Az uj kormány tagjai
Az uj kormányból egész bizonyosan ki

marad Kenéz Béla kereskedelmi miniszter 
és Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter. 
Az egységes párt részéről Zsitvay Tibor 
igazságügyminisztert sem látják szívesen, 
mert azt a hirt lerjesztelték róla, hogv túl
ságosan barátságos az ellenzékkel szemben.

Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter 
utódja Káiiay Tibor volt pénzügy- 

miniszter lesz,
aminthogy egész bizonyos, hogy Gömbös 
Gyula is tagja marad továbbra a kabinet
nek. Politikai körökben ugy lálják eddig a 
helyzetet, hogy

Keresztes-FIscher Ferenc belügyminisz
ter pozíciója is megingathatatlun az uj 

alakulásban, 
ha azonban Ráday Gedeon gróf vállalja a 
miniszterelnökséget, abban az cselben

Prcszly Elemér, Pest vármegye fő
ispánja lesz a belügyminiszter.

Purgly Emil földmlvelésügyi miniszter tá
vozása még nincs eldöntve, de az egységes 
párt bizonyos frakciójának az a kívánsága, 

hogy vagy Mayer János vállalja njból 
a földművelési miniszterséget, vagy pe
dig Marschall Ferenc kerüljön az uj 

kormányba.
Karafláth Jenő közoktatási miniszter tá

vozásával is számolnak, ez azonban még ma 
éppen olyan nyílt kérdés, mint a földműve
lési tárca betöltése.

Walko Lajos külügyminiszter semmi 
körülmények között nem vállalja to

vább a külügyminiszteri tárcát, 
utódjáról azonban még csak kombinációk 
vannak.

Programmot ad 
a kereszténypárt

A kereszténypárt, amely több értekezleten 
leszögezte azt az álláspontját, hogy a kormány
válsággal szemben várakozó álláspontra he
lyezkedik, vasárnap reggelre

tizenhárom pontban nyilvánosságra hozta 
Túri Béla ügyvezető elnök utján a párt köve
teléseit, amelyekben túllicitálja az ngrúrköve- 
(elésekben még az egységespárt agrúrcsoport- 
jút is,

de sok tekintetben még a Független Kis
gazdapárt programmján Is túlmegy.

A nyilvánosságra hozott tizenhárom pont közül 
csupán egy pontban foglalkozik inás osztályok 
kiváns'gaival, ésjwdig a 7 .pontban, melyben 
azt mondja, hogy

a közvetítő kereskedelem túltengőiét és 
visszaéléseit meg kell akadályozni

akkor, mikor a termelők úgyis haszon nélkül 
termelnek.

Erre a programmpontra vonatkozólag kér
dést intéztünk

SÁNDOR PÁL
országgyűlési képviselőhöz, az OMKE elnöké- 
hez, aki a következőket mondotta:

— Nem Ismerem a Keresztény Gazdasági 
Párt programtnját. de ez a 7. pont egészen kü
lönösnek látszik, amellett, hogy sulyos ellent
mondás is találhat'', abban. Amennyiben lullen- 
gés van a kereskedelemben, az éppen olyan, 
mint amily tultengés van az agrártermelésben 
is, sajnos azonban a munkanélküliség itt is, 
olt is, mindjobban fokozódik. A kereskedelem 
eddig nemesen tűrte azt a megkötöttséget, 
amely fojtogatta és a legtisztább fegyverekkel 
harcolt a szabad kereskedelemért Tultengés 
nincs Ili, mert hiszen maga a sásárlóközönség 
szabja meg a határát annak, lehet-e tultengés 
vagy scin. Tultengés van a mezőgazdaságban 
is, sőt vannak visszaélések is, azonban ez nem 

azt jelenti, hogy most már akár az egész keres*  
kedelmet, akár az egész mezőgazdaságot meg 
kell fojtani.

Az ellenzék akciója
Az egységespárt tömörülése mindenesetre ak

cióra késztette az ellenzéki pártokat is, ame
lyek már napok óta tanácskozásokat folytat
nak atekintetben,

hogy teljesen egyöntetűen lépjenek fel akár 
az eljövendő Bcthlen-korniánnyal, akár 
más olyan kormánnyal szemben, amely 
teljes mértékben az cgységeapártra akar 

támaszkodni.
Hogy azután ez az ellenzéki összefogás Ráday 
Gedeon gróf kormányával szemben is meg 
fog-e történni, az mindenesetre attól függ, 
hogy az uj kormány milyen programmal jön.

Miért mondott lo 
most a kormány

Lassanként különben kiderült, hogy tu
lajdonképpen mi volt az oka a Károlyi, 
kormány mostani váratlan lemondásának. 
Mert az a tény, hogy azon a bizonyos egy- 
ségespárli értekezleten erőteljes kívánságok 
hangzottak el, olyanok, amelyeket Károlyi 
Gvula gróf nem vállalhatott,

még nem jelentette solna azt. hogy a 
kormánynak le is keli mondania. 

Máskor is voltak ilyen palotaforradalmak 
az egységes pártban, de azok egy-egy eré
lyes válaszra mindig Iccsendesedlek.

Az értekezleten kifejezésre jutott hangu
lat tehát csak alkalom volt arra, hogy Ká
rolyi Gyula gróf megszabadítsa magát a 
kormányzás terheitől.

A tényleges ok az, hogy a mostani lemon
dással időt akart adni Károlyi Gyula gróf 
az uj kormánynak arra, hogy a novemberi 
párizsi keleti nem német jóvátételi kon
ferenciára az uj kormány előkészülhessen.

Ezen a konferencián ugyanis sors
döntő jelentőségű határozatok történ
hetnek és Károlyi Gyula gróf ezen 
már nem akart mint miniszterelnök 

megjelenni.
Viszont ha később mond le, ha alkotmá
nyos szokás szerint megvárja, mig az e hó 
26-ra tervezett programeiőkészitő munkála
tai után előterjesztendő programját lesza
vazzák, abban az esetben könnyen megtör
ténhetett volna, hogy

a kormányválság összeesik a párizsi 
konferenciával.

Ezért határozta el magát a mostani le
mondásra, hogy igv rz uj kormány meg
alakulhasson s azután rz az ügyek teljes is
meretében vehessen részt a párisi nagy fon
tosságú tanácskozásokon,
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Herriot éles beszéddel 
válaszolt vasárnap 
Németországnak 

„Németország felfegyverzése a régi 
esztelenségekhez való visszatérés* 4!

Párta, szeptember 25.
(A Hétfői Napló tudósítójától. Malvy, a 

francia kamara pénzügyi bizottságának el
nöke vasárnap Grámát bán

nagy bankettel rendezett Herriot tiszte*  
leiére,

amelyen a miniszterelnök Mrorncrrr főnyi 
közönség elölt elmondotta napok óta várt 
nagy politikai beszédét.

Herriot a slrcsai konferencia eredményei
vel kezdte beszédét és kijelentette, hogy 
Franciaország elfogadja az ott elért ered
ményeket.

A miniszterelnök ezután áttért beszéde 
tulajdonképpeni lényegére, amely válasz kí
vánt lenni Németországnak.

— A francia kormány gondolkozása — 
mondotta — mindenekelőtt a békére irá
nyul,

számunkra a liáboru bűntett.
Programmunkban nincs semmi kétértelmű. 
kifejezésre juttattuk ezt Németországnak. 
adott válaszunkban is, amelyet bár békés 
hang jellemzett, ott mégis szenvedélyesen 
fogadták. Kitartunk a Népszövetség politi
kája mellett és örömmel állapítjuk meg, 
hogy

nem ml voltunk az egyedüllek. akik ki
jelentették, hogy Németország újbóli 
felfegyverkezése a régi esztclenáégekhcz 

való visszatérés
kezdete.

Uj titkos választást követelt 
a független kisgazdapárt 

kaposvári gyűlésén
Zslabűksán nem engedélyesfék a kisgazdák közebédjéf

Kaposvár, szeptember 25.
(A Hétföl Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A Független Kisgazdapárt vnsárnap köz- 
ebédet rendezett Kaposváron, amelyen megje
lentek Gaál Gaszton vezetése mellett ’ Eeklmrdt 
Tibor, Vlaln Ferenc, Hunyadi) Ferenc gróf és 
Turchányi Egon országgyűlési képviselők. A 
közebéd előtt a párt választmányi ülést tartott, 
amelyen Javos Antal volt nemzetgyűlési kép
viselő elnökölt. Turchányi Egon ismertette a 
politikai helyzetet, majd Gaál Gnszton kijelen
tett#. hogy n Független Kisgazdapárt az egyet
len politikai alakulás, amely kedvező változási 
hozhat a magyar nemzet életébe

A választmányi ülés után öt teremben meg
kezdődött az elírd. Javoss Antal üdvözölte a 
megjelent képviselőket, majd Gaál Gaszton 
mondott hosszabb beszédet, melynek során azt 
hangoztatta, hogy politikai pályáját kezdettől 
fogva a falu népének szentelte. Hosszasabban 
foglalkozott Károlyi Gyula gróf kormányzásé 
val és kifogásolta, hogy miniszterelnöki bekö
szöntőjében sem adott prrogrammot. Elismerte, 
hogy a pengő stabilizálását sikeresen végrehaj
totta, majd azt követelte, hogy a mostani vál
ság ugy oldassák meg,

hogy oszlassák fel a Házat a titkos válasz
táson kérdezzék meg a nemzetet, hogy mit 

akar,
mert ezzel a mostani parlamenttel nem lehet a 
súlyos bajokat orvosolni. Követelte az adótör 
vények reformálását, a személyi és árutarifák 
leszállítását.

majd éles hangon kritizálta Budapest aaé- 
keafővárost, amely önálló vámterület az 

államban és ugy adóztat, ahogy akar.
Dr. Vlnln Ferenc a kormányválságot ismer

tette, majd gróf Hunyadi Ferenc a tízéves rend
szert biráil.i. Kijelentette, hogy Hunyadi Mátyás 
óta nem volt nagyobb hatalma magyar ember
nek, mint Bethlen István grófnak, ezt a hutai
svat azonban a nemzet javára használta lel.

Eckhardt Tibor gazdasági kérdésekkel fog

Azuj bécsi hercegérsek nem engedélyezte 
a horogkeresztes rohamcsapatok 

miséjét a Szent István templomban 
Az osztrák katolikus egyház a hitleristák ellen

Béca, szeptember 25.
(A Hétfői Napló tudósitó jótól.) At el

múlt héten nevezte ki a pápa az uj bécsi 
hercegérseket Innitzer dr. személyében és 
ezt a választást nz egész osztrák sajtó egy
forma melegséggel üdvözölte, jeléül ónnak, 
hogy "I lápap általános rokonszenvnek 
örvend. Csők a nemzeti szocialisták nem

volt 
szaimaOzusgv!

Kom el kedvre te ostyát az Abonyl.kávóhávhn 
( Aréna-"! lw) és mutaMM mer neki, hol töltötte nyári 
estéit. Me 'láew. dlaaéretat kan. jobban őnHgvi»Aca sem 
takarekoekndhstoti. mert «MI menüi I*  I fttWrt. 
kSH»emclyes sylnlióvl vncnoröt Itallal «-«yUtt 
I.«<»-*rt  UMohMi. Asstnlr nde .1. SM-<>4. Nógv*  
logóiusa menüi óllap asrrlnt hrtahoa la ssaHI. 
inak p 1.40, óttogásoa ebédet P 1.70-ért.

veitek részt az ünneplésben, mert nem felej
tették el, hogy Innitzer dr., aki hosszú időn 
ál teológiát adott elő a bécsi egyetemen, ott 

mindig erélyesen állást foglalt ■ horog
keresztes irány ellen.

Alig pár napja, hogy elfoglalta magas hiva
talát a herccgérsek, máris

nyílt összeütközésre került a sor a 
nemzeti szocialista párt között,

ami politikai körökben természetesen óriási 
feltűnést keltett.

A 2 filléres klajftvedelmQ I 
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Kóstol la m«g e különl'*><ea  finomítást eljárással 
készült rleareftat e» ea lm a kedvére ftafAinl- I 
valója. Olcaó, kellrm«a. könnyű, lói agó, bebb

I lonyttotian fr-rtőtlrnltő hataau. j

Herriot ezután erős kritikával illette a bi
rodalmi kormány szükségrendpletét, amely 
a német ifjúság katonai szellemben való ne
veléséről intézkedik.

— A jelen idők legszoinorubb fejezetei
nek egyike — mondotta — az ifjú nemze
déket, amely hasznot húzhatott volna atyái
nak fájdalmas tapasztalataiból — fegyver
kezésre nevelni.

Hogyan lehet gyermekeket megtanítani 
az ülés művészetére?

Micsoda csalás állandóan tárgyi leszerelés
ről beszélni, ha semmi sem történik az er
kölcsi leszerelés érdekében és ha nyilváno
san vagy titokban az élet leggyönyörűbb 
erőit a hidal borzalmas müvére készítik elől 
Franciaország, amelyet igen sokszor megrá
galmaztak, tanúként hivatkozhatik a világra, 
hogy ez a járvány nem fertőzte meg.

Herriot ezután igen magasrangu katonai 
szakemberek véleményére hivatkozik, akik 
szerint Németország hatalmas, modern had
sereget akar megszervezni, amelynek

nem csupán a birodalom jogos védelme 
a rendeltetése, hanem a támadás Is.

Herriot beszédét azzal fejezte be, hogy 
Franciaország továbbra is kitart álláspontja 
mellett « hajlandó leszerelni, ha nemzeti biz
tonságának garanciáit megkapja.

Herriot miniszterelnök közvetlenül Gra- 
mathban megtartott beszéde után autón 
Genfbe utazott, ahová hétfőn délután érke
zik.

IMIIDEN TIZEDIK HVEKI
A HÉT ESEMÉNYEI KERESZTREJTVÉNYEKBEN

IV..szeptember 26.)

z. szelvény
t ■ ■■■

Csupa hasznos és értékes ajándék 
Tudnivalók:

A keresztrejtvény vízszintes 5. és 25., továbbá a függőleges 4. és 31. sz. soraiba az el
múlt hét egy-egy olyan eseménye van beleszőve, melyekről a „Hétfői Napló" ma egy hete 
tudósítást közölt. Tessék ezt a hégy eseményt egy iv papírra vagy postai levelezőlapra 
leírni, a fenti szelvényt kivágás után felragasztani és a pályázatot legkésőbb szombaton, 
október hó 1-én estig 'postán feladni, vagy személyesen elhozni. A címzés a kővetkező 
legyen: „Hétfői Napló, Budapest, VII., Erzsébet-körut 4. — Minden tizedik nyer! Mert c 
pályázaton valóban minden tizedik megfejtő okvetlenül nyeri A pályázatok leszámolása kir. 
közjegyző jelenlétében fog megtörténni.

A verseny még három hétig tart, azonban elegendő egy pályázat Is a nyerésre, termé
szetesen több pályázat beküldésével az esélyek növekednek. Sok szerencsét és jó mulatóst 
kívánunk.

A versenybe bármikor be lehet lépni!

lalkozott és kijelentette, hogyha a Független 
Kisgazdapárt most átvenné a kormányzást,

már újévre gyökeret orvoslást tudna esz
közölni a mostani sulyos bajokon.

Turchányi Egon a választójog kérdéséről be
szélt, majd az ebéd lelkes hangulatban végei
ért.

A kőzebéden elhangzott beszédekről dr. Rus- 
say Géza rendőrfnnácsos még vasárnap szóbeli
leg jelentést tett a Kaposvárott időző Keresztes- 
FÍscher Ferenc belügyminiszternek.

Nem engedélyeseit párfebéd
Zalabaksa, szeptember 25.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjelen
tése.) A Független Kisgazdapárt vasárnap Zala- 
boksán is pártebédet akart tartani, azonban az 
aisólendval járás főszolg.ibirája nem engedé
lyezte annak megtartását azzal az Indokolással. 
hogy ezeken az ebédeken politikai nyilatkoza
tok történnek. A tervezett pártebéd el is ma
radt.

Tanácskozások az ellenzéki 
koncentrációról

Az ellenzéki pártok együttműködése ügyében 
— mint értesülünk — Rassay Károly és Hu
nyadi Ferenc gróf hosszabb megbeszélést foly
tatlak és ennek folytán a polgári pártok együtt
működése bizonyosra vehető.

Szocialista körökből vett információnk sze
rint nem valószínű,

hogy közöttük és a polgári pártok között 
szorosabb megegyezés létesülhessen, azon
ban esetről-eselre előreláthatólag együtt fog

ják felvenni a harcot a kormány elten.
A polgári pártok összefogása is csnk a kor

mányzói audienciák után fog hivatalosan meg
történni, mert hiszen előbb bevárják azt, hogy 
mi lesz az eredménye Gaál Gaszton és Rassay 
Károly kormányzói kihallgatásának.

VÍZSZINTES SOROK:
1. A lángról mond

ják.
11. Szülő — becézve.
13. Növény.
14. A latin uióirat jel

zése.
10. Egy summa pénz.
18. Filuiszinésznő ke

resztneve.
lfl. Női név, röviden.
21. Lobogó.
24. A 4. sz. függőleges 

sor 6. és 4. betűje.
27. Csöppet sem tisz

tességes dolgot est
nél.

28. .... — Igy Tég. 
ződlk „Az ördög**.

29. Nyitván van ereje.
30. Mutató szócska.
32. Két római szóm. 

Az első 950-nel ke
vesebb a másiknál.

34. Magyar írónő ne
vének kezdőbetűi 
fonetikusait■ ( . . . 
............ I

36. Akrobatt . . ?
38. A 25. sz. vízszintes 

sor 5., 10., 2. és 11. 
betűi.

40. Ilyen karok is 
vannak.

42. Hires osztrák fes
tőművész (1812— 
1865).

45. Igekötő.
46. Egy szeiidebb fajta 

szó a frázls-ra,
48. Korszak.
49 Len — anagram

mája.
51. Kreuger kereszt

neve.
53. Tiszteletpéldány 

megjelölése.
54. Kitűnő ételízesítő. 

(Ez nem reklám!)
57. Tyü, de régi.

59. A görög mitoló
giából írtam Ide.

FÜGGŐLEGES SOROK:
1. Sebek égetésére 

használatos.
2. Rag.
3. Netn spórol a vé

rével.
6. Vallásröviditéa.
7. Magyarul: kölyök.
8. Megszólítás.
9. Ismét két római 

szám, melyek kö
zül az első kerek 
500-a! kevesebb, 
mint a második.

10. Sziget Elő-India 
déli csúcsánál.

12. Rendelet, parancs.
15. Nemes szervünk.
17. Latin segédige.
20. Állatok lakják.
22. Nagy része („=„)
23. Régi oltár. — Iga

zán nem nehéz!
26. Világhírű artista

család — oh!
33. Sportember.
35. Meg.... — de

nem éri meg.
37. Egy kevés román 

pénz.

Az osztrák nemzeti szocialista párt szep
tember 28-tól október 2-ig országos párt
napokat rendez Bécsben, amelyen reszt
vesznek Ausztria összes horogkeresztes ala- 
kulatai, élükön a híres S. A. különítmé
nyekkel: a katonailag megszervezett roham
csapatokkal. A pártvezetőség elhatározta, 
hogy

augusztus 28-án, vasárnap, ünnepi mi
sét tart a rohamcsapatok részére a vá
ros közepén, a Stephansplatzon lévő 

Szent István-tcmplomban. 
Miután ez a templom közvetlen a herceg
érseki hivatal alá tartozik, kérésüket ott 
terjesztették elő, délelőtt tíz órára kérve a 
misét. Az azon résztvevő rohamcsapatok 
létszámát 5000 fővel jelezték.

Alig huszonnégy órón belül megérkezett 
a válasz. A hercegérseki hivatal egy meg
lehetősen hideg hangú és rövid levélben 
közli a párttal, hogy

„kérésüket alapos megfontolás után el 
kell utasítania, mert zászlók alatt fel
vonuló zárt formációk részére az István*  
tcmplomban való szent mise megtartá
sát nem találják helyénvalónak és en- 

gc<1élyezhetőnek“.
A levelet azzal végzi a hercegérseki hivatal, 
hogy természetesen a rohamcsapatok tag
jainak egyénenként joguk van résztvenni 
bármelyik misén, figyelmükbe ajánlja azon
ban, hogy

a kért Időben, vasárnap délelőtt tíz óra
kor, nz István-tcniplombun nem tarta

nak misét, 
hanem csak a szokásos vasárnapi prédiká
ciót.

A nemzeti szocialista párt vezetőségét ki-

Revizori vizsgára
C.ával, epeciá'lli j.*"yz<trkkel  OECOHOfflin 

revizori mű**szeminárium  
kesz.it! elO. Kordé-: Október 1.

IX., Lónyay-utca 15. Ll. Tel.: 88-3-38

39. Becézett név,
41. Van ■ kezében va

lami.
43. Az aludttejben van.
44. Név az európai po

litika szótárábói.
47. A berlini állatkert, 

még egy „Z“-v.l 
Is megtoldva.

50. Napszak.
52. Király, francián!
55. . . más.
56. Pltyereg,
58. N, T.

GÁL GYÖRGY

nosan érintette az egyház rideg elutasító 
magatartása és nagy elkeseredéssel tárgyal
ták a levelet. Hivatalos lapjuk, a „Deutsch- 
österreichische Tageszeitung", megállapítja, 
hogy itt elvi állásfoglalásról van szó, mert 
fegyveres Heimivehr zászlóaljak számos al
kalommal hallgatlak már zárt formációk
ban miséket az ország egész területén és 
zászlószen (eléseiken sok Ízben magasrangu 
papok vettek részt. Ugy magyarázzák a 
rideg elutasítást, hogy Innitzer dr, az Uj 
hercegérsek, nyíltan kesztyűt dobott a nem
zeti szocialistáknak. A radikálisabbak azt
Szeretnék, ha a párt egyházellenes akcióval 
felelne és agitációt indítana tagjai körében 
az egyházból való kilépésre. Politikai kö
rökben most nagy érdeklődéssel várják, 
milyen fejleményei lesznek az ügvnek.

Magyar Légiforgalmi Rt
IV.. Váci orra 1. ♦ Teletöm 81-8-88

ŐSZI MENETREND
A 

7.00 
8.35 
A- 
B-

C-

D-

B C D A
14.20 I. BUDAPEST é. 9.20 13.20 16.55
15 45 * WIEN I. 6.00 12.00 15.30

naponként, vasárnap kivételére!.
izepi. 10-ír naponként, a ontul kedd, aaerda, 
csfliörtök és szombaton Icflzl.
szeptember 12-iől kedd szerda, csOtörtök és 
szombaton közi
szeptember IMr naponként, vasárnap kivételé
vel közt.

Közvetlen csatlakozások Európa összes Állomásai leié. 
As atiiobtisz Budapesten » IV Váci ucra 1 alól 
4j perccel. Wlonben n Halel Bristallöl 35 perccel e 

rcpölóaép Indulása elölt indul
Kombinált menettérti leuyek a Budapest—Wien-
sonalon autóbusz—repOlöxóp- vagv haló—renülö-
forgalomban 52.— peneös árban (a gvv III o jegy 
arönak felel meg) As euytk irtat repfllöuépen. a 
másikat hajón v»av aulobuszoo kell meglenni 

60 napon belül.
I.evetól é*  caomagjnlt kU idte tégipoatón 

Díjszabásért fordul ion szállítási osztályunkhoz;
Aut 80-8-M

kesz.it
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Holnap Összeül a statáriális Bíróság, 
hogy a pesthldeghutl gyilkos falelt ítélkezzen

A pestuldókl törvényszék röetOnlteiO bírósága vonla teiaiossedre a gyilkost 
Éder József izgalmas vasárnapi kihallgatása az ügyész előtt

Édrr Jözset. a pesthidegkuli gyilkos, aki 
Jandák Józsefné korcsmárusnét lelőtte és 
kirabolta, a vasárnapra virradó éjszakát 
már a pestvidéki törvényszék fogházában 
töltötte. Az esti órákig tartó újabb helyszíni 
szemlék s kihallgatások után állott meg a 
rabszállitó autó a Gyorskocsi-utcai fogház
épület előtt s

n megbilincselt gyilkos gyors, fürge 
léptekkel sietett be a fogház kapuján.

Éder Józsefet egv másodemeleti külön cel
lában helyezték el s itt töltötte az első fog
házi éjszakáját.

Nyugodtan, mély álomban aludt a 
gyilkos,

s vasárnap reggel hatalmas étvággyal látott 
neki a reggelinek. A kora délelőtti órákban 
megnyílt Éder cellájának ajtaja s egy szu- 
ronyos fogházör felvezette a törvényszék 
épületébe, ahol dr. Oláh királyi ügyész várt 
reá, hogy kihallgassa.

Órákon keresztül tartott a gyilkos ki
hallgatása,

amelynek során az ügyész elébe tárta a sú
lyos, megdönthetetlen bizonyítékokat, ame
lyeket a csendőrség fáradhatatlan, bravúros 
nyomozása produkált.
Éder konokul tagadott az ügyész előtt is, 

aki ezekután a keresztkérdések pergőtüze 
alá fogta a gyilkost. Éder azonban nem tört 
meg, folytonosan azt hangoztatta, hogy 
nem ő követte el a gyilkosságot s a kérdéses 
időben másutt járt. Az ügyész kérdéseire 
azonban nem tudott egyébre hivatkozni, 
mint amit már a csendőrök előtt elmondott 
« újabb alibit nem is kísérelt meg.

Az ügyész ezekután mégegyszer össze
gezte előtte a rendelkezésére álló bizonyíté
kokat.

Cinikus nyugalommal, szótlanul hall
gatta a gyilkos mindazt, amit az ügyész 
az előtte fekvő csendőri jelentésekből 

felolvasott
* a kihallgatás végén sem volt hajlandó 
semmit beismerni. Végül is jegyzőkönyvbe 
foglalták Éder József vallomását és ezzel 
az izgalmas kihallgatás be is befejződött.

Édert visszakiserték cellájába, az ügyész 
pedig

nyomban referált a pestvidéki ügyész
ség elnökének a kihallgatás lefolyá

sáról.
'Vasárnap délután a referens ügyész ismét 
maga elé vezettette a gyilkost, hogy néhány 
kérdésre pótlólag kihallgassa.

A délutáni kihallgatás is ugyanazt ered
ményezte, amit a délelőtti: Éder József a 
pótkérdésekre adott válaszában is tagadta, 
hogy köze lenne a gyilkossághoz. A délutáni 
órákban az ügyész újabb tanácskozást foly
tatott Sárospataky József dr.-ral, az ügyész
ség elnökével és ezután döntés történt Éder 
József sorsáról:

az ügyészség ugy határozott, hogy sta
táriális bíróság elé állítja a pesthideg- 

kuti rablógyilkost.
Most már a szükséges formalitások elintézése 
következett. Az ügyészség még vasárnap dél
után megszerkesztette átiratát, amelyet 
nyomban eljuttatott dr. Gaál Endréhez, 
a pestvidéki törvényszék elnökéhez.

E néhánysoros átirat arra kéri a tör
vényszék elnökét, hogy Éder József 
bűnügyében a fennálló törvényes ren
delkezések szerint hívja össze a statá

riális bíróságot.
A törvényszék elnöke is azonnal megtette a

Johnny u/elssmOller

| szükséges intézkedést a rögtönitélő bíróság 
i összehívására. A statáriális tanács elnöke 

dr. Márton Albert törvényszéki tanácselnök 
lesz, mellette négy biró vesz részt a tanács- 

| bán. A vádat dr. Oláh királyi ügyész fogja 
képviselni. Az eddigi diszpozíciók szerint 

a statáriális bíróság holnap, kedden ül 
össze a pest vidéki törvényszék egyik

tárgyalótermében.
Amennyiben a rögtönitélő bíróság ítéletében 

bűnösnek találja Éder Józsefet, halálbünte
téssel sújtja, esetleges kegyelmi kérvényéről

Gangstervilág Berlinben

Rendőri bizottság vizsgálja az autót, amelyen a vakmerő charlottenburgt gyilkos rablók el
menekültek.

A háztulajdonosok érdekes 
javaslata lakásgazdasági 
jogi testület felállítására 

Nagygyűlésen tiltakoztak az Uzletbérek tervezett 
leszállítása ellen

A háztulajdonosokat is megmozgatta az a 
rendelettervezet, amely az üzletbérek árát 
szabályozni kívánja és a boltbéregyeztetö 
intézmény felállítását helyezi kilátásba.

A Háztulajdonosok Országos Szövetsége 
vasárnap nagygyűlést tartott ez ügyben. 

Dr. Németh Béla elnök hosszabb beszédben 
foglalkozott a háztulajdonosok helyzetével, 
s a rendelettervezettel.

— A kormányzat megfeledkezett arról, 
hogy a városi ingatlan vagyonnal is gazdál
kodni kell tudni. Ha nincs erre vonatkozó 
gazdasági terv,

helyrehozhatatlan károk származhatnak, 

Olcsóbbá tenni 
a mindennapi életet!

pedig ugy dönt, hogy nem terjeszti fel az 
államfőhöz.

a gyilkost az Ítélet kihirdetésétől számí
tott négy órán belül ki kell végezni. 
Ilyenformán tehát Édert még kedden 

felakasztják.
Éder Józseffel, aki órákon keresztül tartó 

kihallgatása után is megőrizte cinikus kö
zönyösségét, vasárnap nem tudta, hogy sta
táriális bíróság fog ítélkezni felette. Ma. 
hétfőn reggel fogják tudomására adni, bőgj 
rögtönitélő bíróság elé állítják.

amelyeket a világgazdasági helyzet javulása 
sem szüntethet meg. A bankzárlat óta a vá

rosi ingatlantulajdonosok egy részük már 
elpusztult volna,

ha minden tartalékvagyonukat, meg ék
szereiket is fel nem használjak adóüze- 

tésre
és ha a sokat ócsárolt pénzintézetek egy ré
sze nem tanúsított volna méltányos eljárást.

Ezután a tervbevett beregyeztetés ellen 
emelt kifogást beszéde további során, majd 
ezeket mondotta:

— Mi már javaslatot tettünk illetékes he
lyen az összefüggő kérdések oly rendezé

fi dívái yfiiisz^
a seluem örök divatja mellett

a szfiueM keihez
A világ vezető dlvatkreátorai 

terveiket túlnyomóan szöve
tekre építették fel. Cégünknek a 
szövetszakmában elfoglalt előkelő helye 
biztosítéka annak, hogy minden tekintetben 
megfelelünk az ujsalson követelmé
nyeinek.

Párisi d I v a ttu d ó 8 I tón k Iria. hogy 
az 1932-33-as őszi és téli divat uralkodó 
színei a barna és annak változatai, az ele
fántszürke, a borvörös, piros, fekete és 
sötétkék. A ruhák anyaga délelőtt Montes- 
qleu által tervezett domború szövésű egy
színű és mintás jersey, melyet „Vibrah" 
néven hoz forgalomba Rodler, a puha 
gyapjú Nadlcés a selyemmel átszőtt gyapiu 
Crepllc,délutánra lágyesésü Djalap argenté 
és a Reburrah, estére gyapju-georgettek és 
mélytónusu anyagok. A laza szövésű Bur- 
lac és a mohaszerüen szőtt Frizabura a 
párisi divat uralkodó köpenykelméi. Mind
ezen anyagok, dacára a behozatali nehéz
ségeknek, gazdag változatosságban van
nak raktárunkon. Rodier, E. Meyer és 
Cobb Jenklns és más legnevesebb francia 
és angol gyárak nemes versenye termelte 
ki ezeket a remeknél remekebb anyagokat, 
melyek ugy színben, mint mi
nőségben meglepetést keltenek.

Örömmel állunk mindenki szolgálatára, 
hogy bemutassuk őszi és téli újdon
ságainkat, melyek árban Is ver
senyen felül állanak. Eredeti pá
risi modellrajzalnkat készséggel bocsát
juk az Igen tisztelt vásárlóközönségünk 
rendelkezésére.

M o He 

különleges női és férfidivatkelmék áruháza 

Ml.. Petőn Sándor ucca i4-?6. sz.
sére, amelyek a jogrend és gazdasági rend 
biztosítására szolgáltak.

Kértük a mezőgazdasági és kereske
delmi kamarák mintáján a lakásgaz

dasági jogi testület megalkotását. 
Ennek keretébe,i a legmesszebbmenő módon 
lehet a béregyeztetést végrehajt.*!  ni. Ezullal 
ismételten kérjük a kormányt, hogy a ta- 
kdsgazdasági mg' fjtülelre vna/k-zó Gr- 
vény javaslatunkat valósítsa meg.

Németh Béla beszéde utá.i dr. f eles Béla 
ismertette

■z üzletbérck'C vonatkozó ren-.leh*(ter 
vezet ellen Intézett fölterjesztést, 

majd dr. Gonda Henrik, Jankovlch Oszkár 
és Böhm Ferenc, felszólalásai után a nagy
gyűlés elhatározta, hogy a határozati javas
javaslatát küldöttség nyújtja át a miniszter
elnöknek.

TARZAN
főszerepében

Eddig megnézték már:

Horthy Miklós kormányzó ur őfőméltó- 
sága, Andrássy Géza gróf, Wenckheim 
Frigyes gróf, Somsslch Aladár gróf, báró 
Gerllezy Fülöpné, Polnay Jenő ny. mi
niszter. Rassti.v Károly országgyülé-’ 
képviselő, Dlnich Ödön országgyűlési 
képviselő, Andaházy-Kasnya Béla ország
gyűlési képviselő, Friedmann Ernő egy. 
m- tanár, Ráikay Dezső egy. m. tanár, 

Góth Sándor és neje, Titkos Ilona.

én még 25.642 látogató.

3-ik nőire prolongálva.

Ez a mi programunk és ezt valósítjuk meg 29-én, 
csütörtökön reggel 8 órakor az I. emeleten 

megnyitó élelmiszer
osztályunkon

DBfttfcaXőNÍOK
BUDAPUT, VII., RÁKÓCZIIT 72-74.

Élelmlszerosztátyunk 

példa nélküli olcsó 

órairól a szerda esti 

és a csütörtök reg> 

gélt lapok ndnak 

Jékoztatót._________  o
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Bűnügyi vizsgálat egy tanító 
fantasztikusan bonyolult 

házassági regényében
Ki vette feleségül Czuppon Béla tanító feleségét?

Zíilapgerszeg, szeptember 25.
A rnlnegcrszegi polgármestert hivatali, 

mint anyakönyvi hatóságit és a zalaeger
szegi kir. ügyészséget rendkívül érdekes há 
zassAgi ügy foglalkoztatja.

1030 április 17 én a zalaegerszegi anya
könyvvezető előtt diszprnzáeiós házasságot 
kötött Czuppon Béla soproninegyei. büki 
t-v. tanító Varja Maria zalaegerszegi taniló- 
növel. A házas'átkötésnél két zalaegerszegi 
városi tisztviselő, Gerauthné Torisray Ilona 
és Kkker János voltak a tanuk. A férj a 
házasságkötés után nyomban ejlünt és azóta 
nem látták Zalaegerszegen. Az elhagyott 
asszony pedig itteni rokonainál telepe
dett k.

Ez év szeptember !9/>n megjelent Mikiilu 
Szigfrid dr. zalaegerv.egi városi főjegyzőnél 
egy ur. aki Gruppon Béla néven mutatko
zott be és fclliii/ésl kellő bejelentési tett. 
Elmondotta, lu/’y Bükön, ahol ő evangéli
kus elemi Bkctfai tanító, azt hiresztelik róla, 
hogv régebben Zalaegerszegen házasságot 
kötött és gyermeke is van. Erről a hirrÖl 
akar meggyőződni, mert

ha Cxnnpnn Béta néven valaki Itt tény
leg házasságot kötött. akkor visszaélés 

történt,
mert ő soha nem kötött házasságot sem 
üaluegersz.egen, sem másutt.

A főjegyző megnézte az anyakönyvet éh 
megállapította, hogy a házasságkötés való
ban megtörténi. A bejegyzés adatai és a 
bejegyzés mellett szereplő okmányok egyez
nek a most megjelent Czuppon Béla adatai
val. Czuppon

elismerte. Iioüy nz okmányok az övéi, 
de azokat Ismeretlen tettes ellopta tőle.
A főjegyző ekkor szembesítette Czuppon- 

nal azt a két városi tisztviselőt, akik annak 
idején mint tanuk működlek közre a liá- 
zasságkülésnél} A tanuk határozottan ki
jelentették, hogy

a jelenlevő Czuppon Béla azonos azzal 
a férfival, akinek házassá ^kötésénél 

mint tanuk szerepeltek.
A főjegyző ekkor beidézte Vor/tt Máriát, 
hogy az döntse el a kérdést, elvégle annak 
kel) legjobban tudnia, hogv ki a férje. Az 
asszony meg is jelent s most következett a

A rendőrség letartóztatott 
négy valutacsalót 

Dollárvásár a kapu alatt
A főkapitányságon vasárnap tovább folyt 

« vizsgálat a leleplezett valutacsalók ügyé
ben, akik — mint ismeretes — régi útleve
lek meghamisítása segítségével egy-egy út
levélre töbhsz/ir is utazási valutát vettek fel 
budapesti bankoknál.

Vasárnapig ebben az ügyben öt személyt 
állítottuk elő, ukik közül egyet elbocsátot
tak.

A rendőrség ugv leplezte le n valtitaszél- 
hámosságot, hogv a társaság egyik tagját. 
Grossmann Menyhért 43 éves ügynököt n 
Király-utcában teltenérték, amikor

egy kupu aljában 100 dollárt kínált 
eladásra, 

mire elfogták és ekkor kiderültek a többi 
visszaélések is

Az öt előállított ember közül vasárnap 

legnagyobb szenzáció: a tanítónő kijelen
tette, hogy

az előtte álló férfit nem Ismeri, azzal 
soha házasságot nem kötött.

Czuppon l'éla ezek után megbízta a vá
ri i lilztifőügyészt, hogy nevében fef/t/rn 
feljelentést n kir. üggéstséyen ismeretlen 
tettes ellen, aki az <"> nevével visszaélt. A 
feljelentés cl is jutott a kir. ügyészséghez, 
egyidejűén a városi hatóság is megindította 
a vizsgálatot.

Alig indult meg a vizsgálat, az ügyben az 
eddigieknél is meglepőbb fordulat követke
zett be. Ma megjelent a városházán Varja 
Mária,

aki kijelentette, hogy a múlt alkalom
mal hazudott, mert a hétfőn megjelent 

Czuppon Béla valóban az ő férje, 
majd a következőket mondotta jert"*ő-  
könyvbe:

— Korábbi hamis vallomásomat meg
bánva, előadom, hogy Czuppon Béla való
ban az én férjem. Férjem házasságunk után 
elhagyott. A múlt vasúrnup felkeresett és 
előadta, hogy 19-én, hétfőn valószínűen 
sz'inbcsitenek vele. Felszólított, hogy ez 
alkalommal

ne merjem őt megismerni, tagadjam le, 
hogy ő a férjem,

különben szemem láttára főbelövi magát. 
Azt mondotta, hogyha az általa folyamatba 
leendő eljárás során mindenhol letagadom, 
hogy ő a férjem, akkor az ügy sikeres ki
menetele esetén

ezer pengőt fog adni nekem.
Az uram különben mindig azt mondta, hogy 
házasságunkat nem szabad nyilvánosságra 
hozni, mert ő felekezeti taniló és igy állá
sát veszítené, ha kitudódik, hogy katolikus 
növel kötött házasságot.

Elmondotta az asszony azt is, hegy tudo
mása szerint

az ura egy lánynak udvarol és azt fele
ségűi akarja venni.

Mivel az asszony jegyzőkönyvi vallomása 
arra mutat, mintha Czuppon Béla — egy 
másik házasság érdekében — előző házas
ságát törvénytelen módon akarta volna sem
missé tenni, Miknla Szigfrid dr. városi fő
jegyző a jegyzőkönyvet áttette a kir. ügyész
ségre.

egyet elbocsátottak,
a többi négyet pedig letartóztatták.

A letartóztatottak névsora a következő: 
Grossmann Menyhértet valuta be nem szol
gaitatása miatt, Löwlnger Béla 3G éves ina 
gúntisztviselöt és Sclimelz Dávid 36 éves 
kereskedösegédet fizetési eszközökkel való 
visszaélés, Picgel Béla 35 éves magántiszt
viselőt pedig valutaüzérkedés, valutakiszol- 
gáió hatóság megtévesztése, valamint köz- 
• kirathamisilás cimén helyezték letartózta
tásba.

Grossmannt és három társát

átadták az ügyészségnek, de a nyomo
zás tovább folyik,

mert az a gyanú, hogy mások is resztvettek 
a valutavisszaélésekben.

Egy dúsgazdag orvos árvájának kálváriája 
a milliós vagyontól a gellérthegyi 

barlanglakásig
Koller Edit beadványáról a napokban dönt a belügyminisztérium

Egv dúsgazdag pesti orvos árvájának bead
ványa fekszik a belügyminisztérium elölt. A 
beadványban kegydijat kér az orvos árvája a 
maga számára.

Megdöbbentően szomorú életregény 
áll az orvos árvája mögött s Pesten igen sokan 
ismerték azt a dúsgazdag előkelő családot, 
amelynek egyik tagja most kegydijért folya 
módik.

Koiier Károly dr. orvos leányáról Koller Edit
ről van szó. Koller dr.-nak hatalmas vagyona, 
szép prakszisa volt, amikor annakidején Gyön
gyösre költözött le, ahol

az újonnan megnyílt közkórház Igazgató
főorvosává nevezték ki.

Koller Károly dr. később nicgházasodoll s 
amikor felesége elhunyt, három nagy leánya 
volt már. A két idősebb leány férjhez ment, a 
legfiatalabb:

Koller Edit pedig tanítónői diplomát szer
zett

s egyik állami iskolában tanitolt. Koller Károly 
dr. nem sokkal később felesége halála után el
hunyt s hatalmas vagyonát jótékony célra 
hagyta.

így született a nagy vagyonból négy jóté- 
konycélu alapítvány, amelyek több milliót 

reprezentáltak.

CSILLÁROK
hronzílturák, Írókészletek, 
ajándéktárgyak legolcsóbban Vll, Erzséüej-üörul 41.

Tízezer pengős bankkönyvet és két 
doboz ékszert találtak a razzián 
elfogott budai koldusasszonynál

Budapesten feltűnően elszaporodtak a kol
dusok és álkoldusok, akik sokat molesztálják a 
publikumot. A rendőrség már hónapok óta so
rozatos razziákat tart, hogy összefogdossa az 
álkoldusoknt.

A minap a II. kerületben rendeztek razziát 
és ennek során

elfogták Paskovics Mária Katalin 39 éves 
állítólagos hímzőnőt, aki a budai utcákon 

koldult.
Paskovics Máriát megmotozták ét hét pengő 
ötven fillér aprópénzt találtak nála, ez volt a 
napi „bevétele", de a kézitáskájából az apró
pénzen kivül egyéb is előkerült. Találtak benne 

egy lioeser pengős bankkönyvet Mját 
nevére kiállítva,

azonkívül találtak az elfogott koldusnőnél 
két dobozt, amely tele volt ékszei ékkel: 

gyűrök, nyakláncok, brossok és más ék

Teltek-multak az esztendők s Koller dr. tani- 
tónő-leánya B listára került. Egy ideig volt 
növendékei segítségével magánórákat adott, 
később azonban ebből sem tudott megélni. A 
kis végkielégítés is elúszott s Koller Edit 

a legnagyobb nyomorba kerUlt.
Már a legszükségesebb, legelemibb létfentar- 
tási költségekre sem lelt, s ekkor a volt tanító
nő a Gellérl-hegyre költözött. Édesapjának volt 
egy kisebb telke itt, amely ugyan bérbe volt 
adva, de a bérlők megengedték Koller Editnek, 
hogy

egy deszkabódéban meghúzza magát.
Valóságos remeteéletet élt itt n valamikor dús
gazdag főorvos árvája s akik a Gellért-hegven 
szoktak járni, jól ismerik szomorú figuráját. A 
sok nyomort és nélkülözést nem igen enyhítette 
az sem, hogy Gyöngyös városa

tiz pengő havi segélyt utalt ki Koller Edit 
számára.

A tragikus sorsú tanítónő most a rengeteg nél
külözés után a belügyminisztériumhoz fordult, 
ahol terjedelmes kérvényben tárta fel nyomo
rúságos helyzetét s

kegydijat kért a minisztériumtól.
A napokban történik döntés Koller Edit kegy
dijának sorsáról.  

szertárgyak kerültek elő a koldusasszony 
dobozaiból.

A felfedezés érthető meglepetést keltett a rend
őrségen, valósággal érthetetlennek látszott, 
hogyan szerezte a sok pénzt és ékszert Pasko- 
vics Mária Katalin. Utánajárlak viselt dolgai
nak és megállapították, hogy semmiféle bűn
cselekményt nem követett el,

a pénzt és ékszereket szorgalmas koldulás
sal gyűjtötte össze.

Paskovics Mária Katalint ezután átadták a ta- 
loncházbnn működő rendőri büntetőbíróságnak, 
amely engedélynélküli kiiiyöradománygyüjtés 
címén nyolcnapi rendőrfogházra ítélte. A rendőr- 
bíróság elkobozta a nála talált hét pengő ötyéig 
fillért, de

a takarékkönyvet és ékszereit visszakapja, 
ha kitöltötte a nyolcnapi elzárásra szóló bün
tetéséi.

ATÍZHELY
egy kézzel hímzett zsurkészletet, ha P 9.60-nal egész évre előfizet a gyö
nyörű kiállítású családi folyóiratra. — A 600 díjas keresztrejt vény verseny 
első dija egy Llngel-féle urlszoba, II. dija egy Mössmer-kelengye. — 
Mutatványszámot kívánságra bárkinek készséggel küld a kiadóhivatal: 
IV., Szervita-tér 3. Siessen előfizetni, hogy résztvehessea a párat.an 

díjazású keresztrejtvény versenyen.
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Harangzúgás és ágyudörgés közben 
leplezték le vasárnap a szivek 

királynéjának szobrát 
A nemzet ünnepe Erzsébet királyné szobránál

f Vasárnap ünnepelt a nemzet: szobrot emelt 
■ szivek királynéjának. Erzsébet királyné, a 
legendás magyar fejedelemasszonynak szobra 
köré gyűlt a nemzet és nem rontotta az ünne
pet az sem, hogy sokak Ízlésével — valljuk 
meg: okkal és joggal — nem találkozott az az 
elgondolás, amely az emlékmű alkotóit ve
tette.

A piarista-rendhez előtti téren, ahol I. Fe
renc József valftW megtette a hagyományos 
koronázási kardvágást, állították fel Erzsébet 
királyné emlékművét.

A tér már 9 óra után kezdett benépesedni.

A kormányzó József főherceggel és kíséretével a szoborleleplezésre érkezik
Egymásután érkeztek a politikai és társadalmi 
előkelőségek, a kivezényelt csapatok, a várme- i 
gvék kiküldöttei, a testületek és szervezetek 
küldöttségei. Tíz órára már zsúfolásig meglelt 
p térség, ahol a kép dús szinpompáját a

diszmagyarok, a katonai egyenruhák, a 
papi talárok sokasága

lelte élénké és pompázatossá. Az emlékmű 
hátterében a falvak kiküldöttei és a Gyöngyös
bokréta tagjainak népviseletbe öltözött cso
portjai tették vonzóvá és széppé a képet.

Az emlékművel szemben emelt diszemelvé- 
pyén foglaltak helyei a notabilitások. Ott volt 
Magyarország majd minden számottevő köz- 
rlcti, társadalmi és politikai személyisége. A 
kormányzó székétől balra foglaltak helyet a 
kormány tagjai gróf Károlyi Gyula miniszter
elnök vezetésével. Jobbra tőle ült Auguszta ki
rályi hercegas'zony, József királyi herceg, 
Unna királyi hercegasszony, Albrecht királyi 
herceg, József Ferenc királyi herceg, Mag
dolna királyi hercegnő, valamint Serédi Juszti
nján hercegprímás, Festetich Taszító herceg, 
'Jhíjfo herceg, a máltai lovagrend követe, to
pábbá Sztáray Irma grófnő, Erzsébet királyné 
»:dvarhölgye, Apponyi Albert gróf, a főpapság 
tagjai és sokan mások.

Pontosan 10 óra 30 perckor kürtszó jelezte 
hz államfő érkezését.

Horthy Miklós kormányzó 
elvonult a kivonult csapatok arcéle előtt, majd 
feleségének és két fiának társaságában elfog
lalta a szómára fentartoll helyet. A dalárda el- 
ínékelte ezután a Himnuszt, majd

Zsitvay Tibor igazságügyminiszter
H szónoki emelvényre ment és a kormány ne
jében emlékbeszédet mondott.

— Emberöltővel ezelőtt, 1898 szeptember 
bO-én egyszerre, váratlanul mcgkondult egész 
Magyarország összes templomának minden ha
rangja. Zúgva, zokogva zengett a harangszó. 
Megyékén, völgyeken, folyókon, rónaságon ót 

szállott a gyász megrázó hire. Sírva, sóhajtva 
visszhangzott palotában, kunyhóban a magyar 
kebel. A tőrdöfés, amelynél gonoszabbat és 
oktalanabbat emberi kéz nem ejtett az imádott 
királyné és hű nemzete szivét egyszerre járta 
át. Európa, az egész müveit világ fölháborodva 
figyelt fel a genfi gaztettre, amelyre magyará
zatot lelni nem tudott. És Magyarország? Ezen 
a földön nemcsak az értelem háborodott fel, 
hanem a szivek őszinte, mélységes fájdalma 
lelt úrrá. A magyar nemzet

azt veszítette el, aki által csak nemrég 
szerzett vissza mindent.

— Mérhetetlen volt ez a fájdalom, mert ki
rálynét nemzete soha oly osztatlanul, soha oly 
bensőségesen, soha ugy nem szeretett még, 
mint

Erzsébet felséges és fájdalmas személyét, 
akit már életében szárnyára vett a legenda 

és holta utón is elismer és megerősít az érde
mek trónusán a történelem.

— Bajor földről jött mikőzénk, derűs, bé
kés hazájából leigázott országba, ahonnét el
űzte a napfényt az aradi Golgota árnyéka. Ma
gyar szóra, magyar dalra vált szomjassá és 
amire — oh, mily képtelenség! — századok 
óta nem volt példa, édes anyanyelvűnk szava 
csendüli fel egyszer csak a magyar királyné 
ajkán. Jókai festette elébe a magyar nyelv szi- 
várványos színeit. Aranytól ízlelte zengő zama
tét és Petőfiben lelte meg lánggal lobogó lel
két. Azt pedig, ahogy a nép egyszerű fiaihoz, 
leányaihoz szólott, édes közvetlenséggel, azt 
már a saját szive súgta meg neki.

— A magyar nemzet, amelyet a sors ugyan 
el nem kényeztetett, egv-egv jő szóért is ki
mondhatatlanul hálás tud lenni. Erzsébet ki
rályné nemcsak egy-egy jó szót adott, hanem 
megpróbáltatásunk napjaiban

az egész szivét adta oda nekünk, 
annyiszor árva magyaroknak.

A mostoha gyermek édesanyát kapott, aki 
megértette a szivét, a szavát, a fájdalmát, a 
lelkét... És szerte az addig némán gyászoló, 
élve eltemetett országban csilingelni kezdett a 
lelkekben a feltámadás uj Ígérete.

A hitében, reményeiben annyiszor csalódott, 
annyiszor megcsufolt nemzeti lélek mohón itta 
a szeretet régóta nélkülözött áldásos esőjét. 
Amikor a koronázatlan uralkodót még csak 
császárnak hívták és tőle az önkéntes hódola
tot megtagadták, a hitvese feje fölött olt ra
gyogott már a szeretet koronája,

a szivek királynéja volt,
aki előtt hódolva hódoltak máris a jó szóra, 
meleg szívre, boldogabb jövendőre: a szomjas 

magyar lelkek.
— A történelem egyik ideig-óróig felhős nap

ján röppent el az idősebb Andréssy előtt a 
királynői ajakról a felségesen emberi szó: 
„Fáj az Is — mondotta —, ha másutt rosszul 
mennek a férjem dolgai, de hó Magyarországon 
mennek rosszul, az engem megöl.'*  Valóban 
igazán

egéss szivét adta minekünk, 
annyiszor árva magyaroknak Erzsébet ki
rályné.

— Tavasszal, amikor uj remények fakadtak, 
ősszel, amikor vigaszra vár a hervadó lélek,

ott suhan el a legendák sudár termetű 
lovasa

a gödöllői lankán Megdobban a magyar föld, 
a magyar szív a boldog békeidők fájdalmasan 
édes emlékei alatt. Száguld a lovas, keresi ő is 
szüntelen, amit valamikor egyszer <5 varázsolt 
ide erre a mi szent földünkre, keresi a boldog 
Magyarországot.

— Ma itt tűnik fel előttünk merengő alakja: 
márványszentélyben aranyszobor. Hála, hűség, 
hódolat emelte. A nehéz ivek, mint sötét jele
nünk sulya-gondja beárnyékolják, de kiragyog 
belőle az aranyszobor: a múlt fénye és a jövő 
ígérete.

— Felséges Királynéi Szépséges és szen
vedő, szeretett és szerető Királyasszony 
Anyánk, egykor ragyogó, eziistfényü szerencse
csillagunk — üdvözlégy — fejezte be beszédét 
Zsitoay Tibor.

Az avatóbeszéd után
Sipőcz Jenő dr. polgármester ■ székesfővá

ros nevében
ünnepi beszéddel vette át a főváros gondozá
sába az emlékművet. Ezután a megkoszorúzás 
következett.

Elsőnek a kormányzó helyezte el hatalmas 
koszorúját a szobor talapzatán, majd egymás
után járult koszorúval a szoborhoz WÍassics

Előkelőségek az ünnepségen. Balról jobbra: Keresztes-Fischer Ferenc, 
Almássy László, Rakovszky Iván, Zsitvay Tibor, gróf Károlyi Gyula
Gyula báró a felsőház, Almásy László « kép- | 
viselőház nevében, azután a királyi hercegi 
családok helyezték el koszorúikat. A kormány 
koszorúját Károlyi Gyula gróf, a honvédségéi 
Kárpáthy Kamilló tábornok, a fővároséi Ripk< 
Ferenc főpolgármester, a törvényhatóságokéi 
Erdélyi Lóránt alispán, a városokéi Nendtvich 
Andor polgármester, az Erzsébet tudomány
egyetemét pedig llodinka Antal dr. rektor telte 
a szobor talapzatára.

Abban a pillanatban, amikor az utolsó ko
szorút is elhelyezték, megkondult a főváros 
valamennyi templomának harangja és a két 
monitor, amely az emlékművel szemben hor
gonyzott a Dunán,

33 ágyulövésf adott le
Erzsébet királyné emlékére. Az ünnepség a

Vidéki fióküzlet: Békéscsaba
Szózat eléneklésével ért véget, majd a kivonult 
csapatok: egy század gyalogság, egy félüteg 
tüzérség és egv szakasz huszársóg tisztelegve 
vonult el a kormányzó előtt.

A kormányzó ezután a Dunapartra ment és 
fogadta a monitorok legénységének tisztelgését*  
Ezzel a lélekemelő ünnepség véget ért.

Frigyes főherceg nyilatkozata
Frigyes királyi herceg tábornagy udvari köz

ponti hivatala a következő nyilatkozat közlé-

sét kéri:
— Miután többen fordultak az udvari köz- 

oonti hivatalhoz azzal a kérdéssel,
miért nem vettek részt boldogemlékczetü 
Erzsébet királyné, őfelsége szoborlelepte- 

zésén.
Frigyes királyi herceg tábornagv és Albrecht 
királyi herceg őfenségéik a félreértések elimi
nálására az udvari központi hivatal megálla
pítja és annak közlését kéri, hogy Albrecht 
királyi herceg az ünnepélyen

jelen volt
és a nagy magyar királyné szobra elé ugy 
edesatyja, mint a maga nevében mélységes hó
dolatuk és kegyeletük kifejezéseként koszorút 
helyezett.

Csipke-, és kézimunka-kiallitás
Dr. Ebner Sándor tanár úr szíves közreműködésével 

áruházunk földszintjén és II. emeletén, 
szeptember 26-íól-október 15-ig. Belépődíj nincs. 
Kiállításunkon résztvesznek: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (Mansz.), Országos 
Magyar Háziipari Szövetség és a magyar kézimunka sok kimagasló művelője és gyűjtője. 
Képviselve lesznek többek között o sárközi, nógrádi, palóc, cigándi szőttesek, sárközi, matyó, kalotaszegi, buzsáki, 
kapuvári hímzések, Moga, Pannónia, hódmezővásárhelyi lile, halasi, Hunnia, csetneki csipkék, torontáli, magyar- 

perzsa és háziszőttes szőnyegek.
Bemutatjuk szemlóltefőleg és magyarázat kapcsán az eladásra kerülő divatos, antik és magyar kézimunkák 

készítésének technikáját-

Az összes kézimunkafonalakat, 
hímző-, kötő- és horgolótűket, kezlmunkaraizokat és kellékeket 
nagy választékban torijuk raktáron es olcsó árakon árusítjuk.

ÁRUHÁZ BLAHA’ LUJZA-TÉR 1«
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Ezer esztendő...

Amerikában most ünnep.'/ százesztendős fennállását n „75 évesek'1 klubja
Az egyesületbe csak olyanokat vesznek fel. akik betöltötték hetvenötödlk életévüket. Képünk 
oz igazgatóságot ét a két elnököt ábrázolja — összesen több mint ezer esztendőt képviselnek

Sztrájkolni akarnak az ügyvédek 
az uj kényszeregyességi 

rendelet ellen
Nem fogadfák el az uj kirendeléseket - A Kamara titkára 

rendkívüli közgyűlés összehívását követeli
Pár béllel ezelőtt jelent meg a hivatalos lap

ban a kényszeregyességi eljárás megreformáld- 
sárál srdló rendelet, amely most egészen várat
lanul érdekes fejleményekhez vezetett.

A budapesti ügyvédi Kamura választmányá
hoz most érkezett be Vekerdy Géza dr.-nak, az 
ügyvédi kamara titkárának az indítványa, 
amely azt javasolja, hogy a rendelet ellen az 
ügyvédség a leghevesebb harcot indítsa meg.

A beadvány részletesen elmondja az uj ren
delet megszül*  lésének előzményét és kifejti 
azt, hogy a reformra azért volt szükség, mert 
az érdekeltek

ftsámoa panaszt emeltek az Országos Hitel- 
védő EgyesUlet éa ügyészeinek működése 

ellen.
7. sít vay Tibor volt Igazságilgymlniszter n pa

naszokat kivizsgálta és ez év februárjában el
készítette a kényszeregyességi reform tervezetét, 
amely arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
ar

O. H. E. ügyészeit el kell tlltnni at egjca- 
"égt ügyekben való közreműködéstől, 

■ kén\sztregyességi tarifát le kell szállítani és 
a tárgyalások vezetését megbízható ügyvédekre 
kell bízni-

A miniszter a javaslatot beküldötte a buda
pesti ügyvédi kamarának és a kereskedelmi ér
dekeltségeknek is.

Még mielőtt a tervezet ügyében l>űrki is ál
lást foglalhatott volna, megérkezett nz Ignzság- 
ügyminisztérium második leirata is. hogy

aa O. II. E. ellenőrzését külön miniszteri

Kivette as orvoaságosüveget ápolója I 
kezéből |

és annak tartalmát, mielőtt megakadályoz
hatták volna, fenékig felhajtotta. Schönaug 
Henrikné a nagymennyiségű méregtől el
vesztette eszméletét és

sulyos állapotban szállították ■ mentők 
a Rókus-kórházba.

Az urlasszony több búcsúlevelet irt. Az 
egvik levél hűséges régi gazdasszonyához 
szól és abban leírja, hogy férje nélkül nem 
tud élni, rajongásig szerette és

az a kívánsága, hogy közös sírba te

messék őket.
Több anyagi természetű dologról intézke
dik ezután Schönaugné, majd arra kérte a 
gazdasszonyt, hogy továbbra is viselje gond
ját házőrző kutyájának és egyéb állatainak, 
macskáknak és galamboknak, mert azok is 
mindig hűségesen kitartottak mellette és 

nem tudna nyugodtan pihenni, ha ked
vencei hiányt szenvednének.

Schönaug Henriket vasárnap délelőtt te
mették el nagy részvét mellett. A temetésen 
megjelentek összes rokonai, ismerősei, csők 
a felesége hiányzott.

Nagy Károly, a halálautó megmenekült 
utasa elmondja a végzetes ut 

rémtörténetét
Alig várom, hogy megint felülhessek a légcsavaros autóra, ,.

biztosra kívánja bízni,
ma jd felkérte az ügyvédi kamarát arra, hogy nz 
ujitások kérdésében lehetőleg igyekezzék az 0. 
II. fc. vezetőségével megállapodni.

Ezekulán meglepetésszerüleg jött ki az uj 
rendelet, amelyre vonatkozólag Vekerdy azt ál
lítja, hogy az az eredeti, a minisztérium által 
elsötzben elkészített tervezet mellőzésével jött 
létre, az ügyvédi érdekek és a közérdek benne 
kellőképen megává nincsenek és tulajdonkép 
pen nem más. mint az 0. II. E. egyoldalú állás
pontjának a megnyilvánulása.

A beadvány megmagyarázhatatlannak minő- 
sili azt, hogy az igazságiigyrainisztert eredeti 
álláspontjával teljesen ellentétes meggyőződésre 
lehetett bírni és azután azt javasolja, hogy az 
ügyvédi Kamara

foglaljon állást a rendelet ellen.
s rendkívüli közgyűlés összehívását kívánja, 
amely mondja ki, hogy azok az ügyvédek, aki
ket ez uj rendelet értelmében jogi megbízottak
nak fognak kirendelni,

■ megbízást utasítsák vissza
és ebben a minőségben ne vegyenek részt a 
kényszeregyességi eljárásban.

Az érdekes beadvány tárgyában legközelebb 
fog határozni a Kamara választmánya és 
amennyiben a titkár álláspontját magáévá teszi 
és ha a közgyűlés is elfogadja a javaslatot, ak
kor az ügyvédek a jogi megbízotti kirendelé
sekkel szemben sztrájkba fognak lépni.

V. J.

A halálba indult 72 éves ura után
az 58 éves özvegy

A főkapitányság sérülési osztályán va
sárnap délben egyelőre befejezték a vizsgá
latot Asbóth Oszkár mérnök légcsavaros 
autójának katasztrófája ügyében.

A rendőrség összefoglalta az eddigi vallo
másokat. Csimponéry Dénes műszaki főta
nácsos, hites törvényszéki szakértő annak 
a véleményének adott kifejezést, hogy a sze
rencsétlenséget alighanem az okozta, hogy 
az autó kerekei felröpitettek egy követ, 
amely eltörte a légcsavar egyik szárnyát és 

a csonka szárny egyenlőtlen forgása 
törte el a propellert tartó vasvázat.

Asbóth Oszkár kihallgatása során bán- 
goztatta, hogy nagy gondossággal járt el és

■ szerencsétlenség előtt negyedórával 
maga vezette az autót,

a katasztrófát tehát kizárólag külső beha
tásnak tulajdonítja.

Szrubián Dezső dr. rendőrtanácsos, a sé
rülési csoport főnöke ezután ugy döntött, 
hogy az iratokat átteszi a királyi ügyész
ségre, mert

a törvényszéki szakértő csak ideiglenes 
véleményt adott,

azzal, hogy végleges szakértői véleményét » 
laboratóriumi, műszeres vizsgálat után tudja 
előterjeszteni. Az iratokat

vasárnap délben soronklvül átküldték 
a királyi ügyészségre,

amely előreláthatóan már hétfőn foglalkozik 
nz üggyel és meghozza a döntését a továb
biakra vonatkozóan.

Fölhívták a hatóság figyelmét arra a föl
tevésre is.

nem történt-e bosszúból merénylet
Asbóth Oszkár légcsavaros autója ellen. A 
hatóságok kötelességszeriien ezt is vizsgálat 
tárgyává teszik, bár ez a föltevés

teljesen fantasztikus
és egészen kizártnak látszik.

A rendőrség elrendelte a szerencsétlenül 
járt Vigh Mihály és Hegyest Győző holttes
tének felboncolását.

fi egy esi a Cidna monlőrje volt. Nőtlen 
ember, nagyösszegü balesetbiztosítása volt 
és a biztosítás összegét a szülei kapják meg. 
Vigh Mihály, a másik áldozat, családos 
e ni bei,

öt árva maradt utána,
nem volt biztosítva, családja nélkülözések
nek van kitéve.

remek ül vett minden emelkedést
és gödröt. Hallgattam a hangját. Egyenle
tesen, egyformán berregett. Nem gondolhat
tunk semmi rosszra, hiszen hetek óta já
runk már a kocsival. A minisztériumi mér
nökök is kipróbálták a múltkor, akkor is a 
hátsó ülésen ültem és akkor nem történt 
baj, csak most. Egyszerre csak erős robba
nást hallottam és

éreztem, hogy zuhanok ie a kocsival 
együtt,

mialatt egy pillanatra valami érthetetlen fe
keteség suhant el szemeim elölt.

— Nem tudtam első pillanatban mi tör
tént. Kifordultam a kocsiból,

futni akartam,
de addigra már elöntött a vér s elszédültem*

— Azután jöttek a mentők, bekötöztek. 
Itt a kórházban bevarrták a sebemet.

— Nagy fájdalmaim dacára alig várom, 
hogy

Ismét felülhessek
a légcsavaros autó volánja mellé — fejezi 
be a beszélgetést Nagy Károly.

Schönaug Henrik bőrkereskedő temetése előtt 
megmérgezte magát az özvegye

A hitvesi szeretet hösköiteinénve húzó
dik meg egy rövid rendőri jelentés sorai 
mögött, amely arról számol be, hogy Schön- 
aug Henrik borkereskedő özvegye tegnap 
megmérgcrle magát.

Schőnatig, aki most 72 éves volt, a 
Búrlíá utca 24. számú villában lakott 58 
éves felesegével együtt. A gazdag házaspár

Hm. hír. 
osztáiyóorsjátékot 

oaak azok nem szeretik, akik nem is
merik. Mert akik tudják, mily órlAs*  
összegeket nyertek már osztáiysorsjá- 
tékon, hányán lettek általa gazdagok 
é< hogy 10, 20, 25. 30. 40, 50. 100 200. 
aoo zer pengő nyerhető rövid Idő alatt H 
egész kis kockázattal, hogy az egész 
intézinrnyt AUandoau a Pénzintézeti 
Központ ellenőrz', azok még áldozatok 
Arán Is vesznek egy sorsjogyet 3—6— 
12-24 pengőért és kipróbálják szeren

cséjüket.
Mlndonkinsk é» minden vgyos 
sorsjegynek ogyenlö a nyírén 

ettlfO.

amizas mir oKtoner 20-an kezdűdik 
rendeljen bármelyik lőelárusitónál 

szerencse loraendO

boldog családi életet élt. Nemrégiben 
Schönaug betegeskedni kezdett, szív- és 
gyomorbónialmak támadták meg és

az öreg ur pénteken meghalt. 
Felesége, aki ulolsó pillunatig kitartott mel
lette, ájultan rogyott össze a haláloságy 
mellett. Amikor magához tért, fuldokló zo
kogásban tört ki és kijelentette, hogy

férje nélkül nem akar tovább élni 
és követni fogja öt a halálba. Pénteken este 
szállították cl a halottat a Bártfa-utcai la 
kasból és az özvegy egymásután 

háromszor kísérelt meg különböző mó
don öngyilkosságot, 

de a családtagok megakadályozták. Negye
dik alkalommal azonban sikerült végrehaj
tani nz öngyilkossági kísérletet.

Szombaton délután azt mondotta, hogy 
rövid időre le szerelne pihenni és ezért egy 
kis altatószert kért, ügy akarták kimérni 
nz előirt adagot, de az özvegy ebbe nem 
egyezett bele.

Beszél a katasztrófa egyetlen 
hiteles tanúja

A szörnyű katasztrófa egyetlen életben- 
mnradt hősét, Nagy Károly motorszerelőt, 
aki sulyos fejsérülés árán úszta meg a sze
rencsétlenséget, a Szent István-kórházban 
ápolják. Nagy Károly állapota sulyos, a 
rendőrség még nem hallgatta ki. A Hétfői 
Napló munkatársa vasárnap elment a kór
házba,

beszélt a légcsavaron autó életbcnma- 
radt utasával.

fejjel, sápadt arccal fekszik aBepólvált
kórházi ágyon Nagy Károly. Alig hallható 
hangon mondja el a végzetes ut rémtörté
netét.

— Hárman ültünk a kocsiban, Ilegyesy, 
Vigh és én. Én szerencsémre hátul ültem a 
motornál, a helyemre az első ülésbe Vigh 
mellé Hegyesy ült.

Ylg Mihály vezette a kocáit.
Gyönyörűen ment minden, nagy sebesség
gel száguldoztunk körben a gödrös terepen. 
A motor

K L EIN M llllllll,,n,,IM,in’n,,,,,,j 
aranykoszorus mester
i EZÜSTÁRU GYARn

Budapest VII.' f
Síp - utca 20. |

TelAtonszám! “ 
József 301-52 § 
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A humorlrodalom »a«nxáclé>in 
migfilinf !

NAGY IMREt

OTEZERVICC
című hatalmas vloegyüjteménye

5 gyönyörűen illusztrált vászonkőtéaben

Önhöz szólunk, 
Asszonyom!

Asszonyom, ön reggelenként keserít teát iszik, 
ebédre kétszersüllet eszik salátával és lefekvés 
előtt citromos vizet iszik, ön naponta megméri 
testsúlyát és rettegve konstatálja, hogy néhány 
dekát hízott. Fárasztó tornával gyötri magát, 
hogy szervezetének háztartását egyensúlyban 
tartsa. Elhiszem önnek, hogy szépsége, fiatal
sága. karcsúsága mindennél fontosabb és saj
nálom azért, mert szépségének ilyen gyötrelmei, 
fáradságos ára van.

Nos, Asszonyom, a*  ön testi gyötrelmeinek 
végei Vegye tudomásul, hogy nem kell többé 
keserű teát reggeliznie, nem kell fárasztó test
gyakorlatokat végeznie és ebédnél nyugodtan 
megeheti az édes tésztát is. Ezek után ön két
kedő reménységgel kérdi: milyen csodálatos 
balzsamot találtak jel testi szépségének konzer
válására?

Eláruljuk önnek. Hírlapi közlcménvek nvo- 
mán talán már hallott valamit a MIRA-gyógy- 
forrás vizéről? Ha szállongó híreket hallott is, 
arról bizonyára nincsen tudomása, hogy a szak
körök már évek óta a legtökéletesebb terme- 
szeles sovúnyitókurának tartják n MIRA glauber- 
só8 gyógyvizét. Ön jogos megdöbbenéssel kérdi: 
hogyan lehetséges az, hogy ez a kincs mindu 
ezideig nem jutott el Önhöz?

Ennek is története van. A MIRA gyógy- és 
keserűvízforrást 10 év elöli egy angol érdek
csoport vette kezelésbe. Az érdekcsoport elnöke 
érdekeltséget vállait a Földhitelbanknál is, ugy, 
ahogy a forrás később a Földhitelbank keze
lésébe ment át. Sajnos, a pénzintézet nem for
dított kellő gondot a forrás kiaknázására, hogy 
„milyen politikából**,  nem tudjuk. Dacára annak, 
hogv orvosok minden lehető alkalommal kan- 
goztatták, hogy a MIRA vize glaubersóban a 
hggnzdagabb a világ összes forrásvizei közül. 
Balneológia! kongresszusok főtémája volt a 
MIRA, amelyről vegyi analízis után megállapí
tották. hogy hatszor nagyobb mennyiségi! ter
mészetes glauhersót tartalmaz a karlsbadi forrás 
vizénél.

Érdeklődjék csak háziorvosánál, Asszonyom, 
majd megtudja, milyen hatalmas természetes 
gvógverö van ■ MIRA vizében. Amellett n rész
vénytársaság módot nyújt arra is, hogy a karts- 
bndi kúra minden előnyét élvezzv, mert saját 
költségére és saját kezelésében karlsbadi MIRA- 
kúrát rendez be minden városban és nagyobb 
községben.

.Most legye a kezét a szivére, Asszonyom, és 
vallja be, hogv lelkii«merelfurdnlást érez, nvrt 
orvosai tanácsára minden éviién Harisba'"*  
utazott. Rendben van, férjének is szüksége volt 
gynmoridegessége miatt a karlsbadi forrásokra, 
amely néhónv hél alatt rrndbehozta. Most meg 
fni’ia takarítani a külföldi utazás méregdrága 
költségeit, mert a csodaforrás vizét hclvben 
megtalálja és kiíróját saját ott'onáhnn végez
heti. Nem akarom önt szakkérdésekkel terhelni, 
de annvit Ön Is bizonyára ér! a nemzetgazda
sághoz, hogy belássa, milyen nagu pe»r*e»éf/  ag 
a töhbmillió pengő, nmeivel a magyar közön*  
ség edrlin kivitt az országból.

A MIRA forrásvíz kiaknázása, Asszonvom, 
elsősorban az ön iigve, hogv tigv mondjam: 
ez önöknek, hő'gyeknek. közügyük, ön nem fog 
többé veszedelmes, káros, mesterségesen előá'H- 
tott pasztillákat fogyasztani, m*rt  reggelenként 
a szobaként rtfv pohár MIRA ghubersós gvógs’- 
vlrrt tesz reggelhAHleálAnt Most m>’gkönn'*eb.  
biiürn sóhajt fel. mert szenvedéseinek
A MIRA g'o”bcrsós gyógyvíz megjelenése való
ságos forradalmat jelent a snv*nyitó  tberáplA- 
b«n és ennek a forradalomnak ön lesz a győz
tesei
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Vasárnap meghall Papp ftrztn 
csendöriisztneigatfes, aült a saló 

baftonys falurossza lelölt 
Héttőn döntenek a statáeiu^ alkalmazásáról — Gyász- 

pompával temetik es pbüp arzént, a kötetessog- 
tetlesltOs Jsasí haiottiát

Vasárnap délelőtt a budapesti csendőr
parancsnokság részletes jelentést kapott ar
ról a merényletről, amely a borsodmegyei 
Sajóbábony községben játszódott le és 
amelynek áldozata Papp Arzén csendőr
tiszthelyettes, a szirmabessenyöi csendörörs 
parancsnoka. A tiszthelyettes, akit egy me
nekülő ember a saját 
hasba, majd fegyverével belélött, 
hogy eszméletét egy 
nyerte volna.

vasárnap reggel 9 
miskolci

A jelentés szerint 
bessenyői örsparancsnok Kakuk Imre csend
őrőrmester társaságában pénteken < 
óra tájban járőr utón eljutott Sajóbábony I 
község határába. Itt megpillantották az 
országúton Váradi Imrét, akit a hatóságok 
már régebben köröznek. A 26 esztendős 
földműves

rettegett alakja a vidéknek, több be
törést, lopást, utonállást követett el 

és már hosszabb ideig volt különböző fegy
intézetek lakója. Legutóbb szabadult ki a 
{egyházból és ismét lopásokból tartotta fenn 
magát.

A csendőrök, amikor észrevették a körö
zés alatt álló embert, őlljt kiáltottak, mire 
Váradi futásnak eredt. Papp és Kakuk ül
dözőbe vették. Üldözés közben a tiszthelyet
tes megbotlott egy kőben, elesett és szúró- 
nyos fegyvere leesett az oldaláról és pár 
lépésre került tőle. Kakuk csendőrőrmester 
pár méterrel utána volt. Mig ö föl akart 
tápászkodni a földről, egv pillanat alatt olt 
termett az üldözött Váradi,

felkapta a földről a szuronyos fegyvert, 
kétszer basbaszurta Papp Arzént, majd 

rálőtt
és a golyó a tiszthelyettes jobboldalába fú
ródott. Á merénylő ezután elhajítva a fegy
vert, futásnak eredt.

Papp Arzént kocsin a miskolci kórházba 
szállították, ahol másfél napi haláltusa után 
vasárnap reggel meghalt.

A gyilkos Váradi Imre egv napi bolton-

szuronyával szúrt 
anélkül, 

pillanatra is vissza

órakor meghalt a 
kórházban.
Papp Arzén szirma-

gás után szombaton este önként jelentke
zett a miskolci ügyészségen és kérte, hogy 
tartóztassák le, mert belátja vétkességét és 
lakolni szeretne. Váradi Imre ügye 

statáriális bíróság elé kerül 
s több mint valószínű, hogy a hétfői 
folyamán döntenek sorsa felelt.

nap

Papp Arzént, akit szolgálatban, kötelessé
gének teljesítése közben ért a gyilkos golyó, 
gyászpompával temetik el.

Vasárnap délután részletesen kihallgatták 
még egyszer Váradi Imrét, aki most már 
azt állítja, hogy 6

sem nem lőtt a csendőrre, sem pedig 
nem szúrta meg Papp Arzént.

Előadása szerint a csendőr dulakodni kez
dett vele és eközben sült el a fegyver, 
amelynek golyója halálra sebezte a tiszt
helyettest. Később

a földre
és eközben a 
nyába.

A miskolci 
afölött, hogy 
súg elé kerül-e vagy sem.

Jégkár ellen 
biztosítja házát

zuhantak mind a ketten 
csendőr beleesett saját szúró-

ügyészségen holnap döntenek 
Váradi Imre statáriális biró-

Eikáns hátterű lopások egy orvos lakásán
Egyelőre csak az orgazda ellen folyik az eljárás

Rendkivül érdekes, pikáns hátterű ügyben 
fejezte be a vizsgálatot az ügyészség s ennek

este 10 ' eredményeképpen vádiratot adott ki egy pesti 
óbábonv I/<’n<'í',n<ír ellen nr8az(,así*R  cimén. A nyáron

történt, hogy az orvos felesége nyaralni utazott 
s a lakásban egyedül maradt a férj. Holmijai 
között keresett valamit 
észre, hogy nyomtalanul 
Most már tovább kezdett kutatni 
gyobb volt a meglepetése, hogy

ruhái, fehérneműt közül is több 
hiányzik.

Anélkül, hogy feleségének bármit 
volna, faggatni kezdte a cselédséget. Kihallgatta 
a szobalányt, a sofőrt, az inast, akik vallomást 
is t'ttök előtte arról, hogy kit gyanítanak a 
holmik eltűnésével

Az orvos bűnvádi följelentést tett isme
retlen tettesek ellen

s kérte a nyomozás megindítását. A rendőrségre 
is beidézték az orvos házának cselédségét s 
valamennyien a kihallgatott háztartási alkal-

s meglepetve vette 
eltűnt, amit keres, 

s még na-

darab

mazottak közül ugyancsak bő részletességgel 
vallomást tettek különböző tapasztalataikról.

Ezekután történt, hogy a rendőrség befe
jezte a nyomozást, áttette az iratokat az ügyész
ségre, ahol

a pesti tánctanár ellen orgazdaság cimén 
kiadták a vádiratot.

A vádirat szerint a tánctanár feltűnően sokszor 
jelent meg az orvos lakásában s a személyzet 
tagjai tudtak arról is, hogy az orvos felesége 
és a tánctanár gyakran mutatkoztak együtt. Az 
ügyészség megállapítása szerint a tánctanár 
lakásán tartott házkutatás során

meg Is találták az orvos egyes holmijait,
s ezért indult meg orgazdaság cimén az eljárás. 
A törvényszéken rövidesen tárgyalásra tűzik ki 
a különös orgazdasági ügyet, amelyben az az 
érdekes, hogy

csupán orgazdája van a lopásnak, de tol
vaja nincs egyelőre,

• mert a tolvaj ellen az orvos nem tett följclen- 
1 lést.

Aranyérmet a hős színésznek!
Háromszázezer pengővel tartozik néhány pesti színigazgató 

volt színészeinek
Vasárnap délelőtt tartotta évi közgyűlését a 

Budapesti Színészek Szövetsége. Ezen a köz
gyűlésen, amelyen a színészek vitális érdekei
nek megvédéséről volt szó, 80—90 színész és 
színésznő jelent meg, akik között csak az 
egyetlen (ióth-pár volt az, akik sztári mivol
tukkal nem tartották összeegyezhetetlennek a 
színészi szolidariást. A többi sztárok — miként 
ez a közgyűlésen gyakran hangzott f

noblesse oblige-alapján
távoltartották magukat a szlnészmegmczdu- 

lástól,
viszont nnnál gs krabban keresik fel ügyes
bajos dolgaikkal a szövetség irodáját. Molnár 
Dezső dr., a közgyűlés elnöke melletti hely 

inneni ' üresen maradt,
el — | jelezve azt a gyászt, amelyet Hegedűs Gyula

ha tetőzetét „ETERNIT**  
asbcstcementpalával fed!. 
Messzemenő jótállást válla
lunk jégkár ellen.
Kérjen díjmentes árajánlatot. 
ETERNIT MÜVEK 
Budapest, VI., Andrássy-ut SS.

miatt viseltek a színészek. Czobor Ernő fel
állt és a következőket mondotta:

— Hősi halottja van a színészetnek. Rolkö 
József, aki egy előadás előtt rosszul lett és akin 
egy gyors beavatkozás segített volna,

inkább az előadást mentette meg, mint 
saját magát.

Indítványozom, hogy verjünk egy aranyérmet, 
amelyet mindig az a színész kap meg, aki akár 
művészt, akár társadalmi utón a színészet ér
dekében hősi magatartást tanúsít. Lelkesedés
sel fogadták Czobor indítványát, amely után 
sor került annak a szinházi törvénynek tárgya
lására, amelyet a színigazgatók és a szerzők 
már visszautasítottak. A szinházi törvény a szi- 
nészérdekeket védi olyan igazgatóval szem
ben, aki nem tudja igazolni a szinházvezetés- 
hez kívánatos megbízhatóságát, szinházi, erköl
csi és gazdasági vonatkozásban. Mikor a tör
vénytervezetet részletesen ismertette Molnár 
Dezső dr., rámutatott arra, hogy

■ közelmúlt színigazgatói több mint három
százezer pengővel tartoznak egészen sze

gény, nyomorgó színészeknek is.
A színészek egyhangúlag elhatározták, hogy a 
törvénytervezet megvalósulásáért minden ere
jükkel küzdeni fognak.

Sok panasz hangzott el a magyar film
gyártás és a rádió ellen la.

A filmgyártás alapjait tulajdonképpen a színé
szek rakták le, akiket egész rendszertelenül és 
ötletszerűen kezeltek a filmgyártó társaságok. 
Ugyanez a panasz a rádióval szemben is. 
Ezért a Színész Szövetség elhatározta, hogy 

egy paritásos munkaközvetítőt állít fel, 
abból a célból, hogy az érdemtelenül nem fog
lalkoztatott kis- es középszinészeket ugy a 
filmnél, mint a rádiónál kenyérhez juttassa. 
A színészek ezévi közgyűlése a távolmaradó 
sztárok élénk megrovása mellett zárult.
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A lillafüredi csárdús-afTérbŐl lovaglás ügy 
lett. Vásárhelyt laíszló Jenő provokáitalta Pét- 

, ruvita Vldorl, ukl Inzultálta öt. Vásárhelyi meg
hízottal Tlokros Béla szolgálntonklvüli száza
dba é« lltdipr Béla hankeégvrzftfi, összeültek 
Petroslts mcghlzoltalval: dr. Izindauer Eduárd- 
dal és FI akii Nándor szolgiílatonklvüll száza- 
dóssal. Pelrmlls fölajánlotta a lovaglás elég 
titeladást. A megbízónak már meg Is állupod- 
tak: kardpárbaj lesz. Az. ügyet most a katonai 
brcwllh-tiigyl választmány été terjesztették.

II.
Tegnap Budapes'^J'-rkezett Rómából Prln- 

clpe Un II o llufío delta Sciiletta, u máltai lovag
rend Ideiglenes budapesti kikelt. A berreg va
sárnap részivel! Erzsébet királyné szobrának 
I -leplezést ünnepén. Budapesti látogatása azon
ban a benfentesek szerint egyúttal kapcsolat
ban i«n a nagymuhu rend egyik hivatalos 
i.gyével Is. karácsonyi Jenő gróf lemondása 
után Se alett a herceget bízták meg u követségl 
ügyek ellátásátal. A herceg azonban állandóan 
Rómában él és most olyan követet akarnak 
akkreditáltatni, aki Budapesten lakik. A követ
vált írásról már 
lések.

folynak az előzetes megbeazé-

Autóbusz szerencsétlenség' 
az Erzsébet kírályné-uton 

Gázolt az autóbusz, azután villanyoszlopnak rohant 
van a balesetnek

erősen zökkent és nekivágódott egy ut*  
széli villanyoszlopnak.

Az autóbusz ablaka betörött és az üvegcse
repek megsebesítettek két utast, Szemere 
Vilmos cégvezetőt és Kernák Lajos szoba
festőt.

Rövidesen megérkeztek a mentők, akik 
a két sebesüli utast első segítségben részesí
tették és bekötözték az elgázolt biciklista 
sebeiI is, majd

mindhármukat az I'zsokl-utcAi kór
házba vitték.

A rendőrség vizsgálatot indított annak 
megállapítására, ki felelős a balesetért.

Három sebesültje
Szombaton este a Bp. 17—177. rendszámú 

autóbusz, amelyet Knapp János soirőr ve 
zetelt, menetrend szerint*  megengedett se 
bességgel haladt végig az Erzsébet királyné
ötön. A 14-es számú ház elölt járt az autó
busz, amikor a soíTőr észrevette, hogy ® 
kocsi előtt egy biciklista halad. Azonnal 
fékezett,

(le már nem leheteti megnkudáiyoziil a 
balesetei: az autóbusz elgázolta a bicik

listát,
Kelemen Ödön 29 éves kereskedelmi alkal
mazottat.

A gázolás pillanatában a soíTőr fékezett, 
u hirtelen fékezéstől a nehéz autóbusz

Hindu terroristák szörnyű 
bombamerénylete egy európai 

társaság estélyén
Pánik és izgalom az angolok között
Kalkutta, szeptember 25.

Lopott rendőrségi fegyverekkel, piszto-
Hl.

flnnmtónuNii kaszinó Igazgató-
beadvány ügye foglalkoztatta. I lyokkal és bombákkal felfegyverzett hindu

1 ■ - - éjszaka

Az előkelő é*  
aágát különös 
Beadvány érkezeit az . .
dőadta, hogy a kaszinó egyik tagjával, egyéb-| Chittagongban (Bengália)
ként kegyelmes úrral szemben ajánlatos volna 
felvetni n kérdést: öaszeférhetőnek tartja-e az 
előkelő kaszinó tagságát azzal, hogy napköz
ien négy és fél fillérért Mirjámot, hat fillérért 
Memphist 4a tizenhat fillérért Gubái árul. Bár
kinek. Nemre és foglalkozásra való tekintet 
rídktil. Szóval a beadvány írója kifogásolta, 
hogy a kegyelmes urnák trafikja vnn éa ha 
rém Is a kegyelmes ur, de valamelyik kiszól- 
giló kisasszonya utján végzi ezt a plebejus 
f glslkoz.ást. A beadvány megjárta a szokásos 
rtat év megejtették a szokásos vizsgálatot Is. 
A vizsgálat megállapította, hogy félreértésről 
van szó: n trafik nem n kegyelmes űré, ha 
„(.in _ elvált feleségéé. A beadvány ad acta 
került. A kegyelmes ur nem árul Mlrjaroot, 
( hát nincs kifogás a kaszinói tagsága ellen, 
lia vége jó, minden Jó..

IV.
A Hungária Automobil 

nulóklrándiilást rendezett 
J astergoiu leié. A túrán réazbettck Fcstelicb 
Pál gróf, Huszár László L-.i,

'igazgatósághoz, amely I terroristák vasárnapra virradó 
I Chittagongban (Bengália)

megtámadták nz Aanam-bengálinf 
úti intézetet, ahol európaiakból 

társaság estélyt rendezett.
A terroristák bombát hajítottak az estély 

résztvevői közé, amely egy európait megölt, 
két rendőrtisztet és hat másik európait pe-

vas
álló

dig megsebesített. A tettesek azután futás
nak eredtek és eltűntek az éjszakában anél
kül, hogy valakit közülük felismertek volna.

Később az épületen kívül egy hindu 
fiatalasszony holttestét találták. 

Testét több revolvergolyó járta át.
A merénylet Kalkuttában óriási izgalmat 

kelteit. A hatóságok messzemenő bizton
sági intézkedéseket foganatosítottak. Kal
kuttában az összes filmszínházakat, vendég
lőket és klubokat erős rendörosztagok 
őrzik.

Ritka alkalom férfiruharendelésre!
Sikerült egv magyar posztógyárnak felhalmozódott őszi- 
és téllszüvet maradékait hihetetlenül olcsón megszerez
nünk. amelyekből készítünk mérték utón remek kivitelű 
fériiültUnyt 35 pengőért, fekete vagy sötétszürke hosszú 
télikabót idényelőtti olcsó Árban 40 pengőért, Átmeneti 
felöltőt 30 pengőért, ameddig a maradék készletünk tart. 

RIJHAKEKESKEnELMI VÁLLALÓT, Ferenc-kőrut 30. I. em.

__Agy- és szívérelmeszesedésben szenvedő 
egyéneknek a természetes „Ferenc József4 
keserűvíz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz 
azáltal, hogy a béltartalmat kíméletesen 
távolítja el. Tudományos tapasztalatok két-, 
végtelenné tették, hogy a Ferenc József víz 
számos féloldali hűdésben fekvő betegnél is 
megtette a kellő hatást s így nagy megkönv- 
nyebbülést okozott. A Ferenc József keserű- 
víz gyógyszertárakban, drogériákban és 
fűszerüzletekben kapható.

— Eltemették Balázs Béla Tlugót. Megható 
gyász és részvét mellett vasárnap délelőtt e- 
mették el Balázs Béla Hugót, a Magyar Fém
lemezipar Részvéniitársasáf vezérigazgatóját a 
Kerepesi-uti temetőben. Mihalovits Károly ka
nonok végezte a temetési szertartást. Gyász
beszédét sokszáz főnyi gyászoló közönség hall
gatta végig.

— Cáfolnak ■ kék taxisok. (Levél a szerkeszt 
tőséghez.) Tekintetes Szerkesztőség! A 8 Órai 
Újság 1032 szeptember 25-én megjelent számá
ban , ötszáz kéklnxis kollektív magán egyezségi 
tárgyalást indít többezer hitelezőjével. Kártérí
tési perrel fenyegetik a fővárost a tönkrement 
taxivállalkozók'', címen cikket közölt, melyben 
az foglaltatik, hogy az egész kéktaxi tulajdonos 
kisiparosság tönkrement, csaknem minden tagja 
fizetésképtelen és hogy érdekképviseletük érte
kezletre hívta meg a fizetésképtelen tagokat és 
a nagyméretű inzolvencia elintézéséről kíván
nak tárgyalni, de ennek lehetősége a közle
mény szerint nics meg. A Budapesti Géperejű 
Bérkocsi Ipartestület vezetősége, mint a kék
taxi tulajdonos kisiparosok egyetlen érdekkép
viselete, ezen tendicizus, a kisiparosságra sú
lyosan bántó, hitelüket rontó, valótlan adatokat 
tartalmazó cikk miatt a bűnvádi eljárást hala
déktalanul folyamatba teszi és felkéri a tek. 
Szerkesztőséget, hogy fentieket nb. lapjában 
közzétenni szíveskedjék. Budapest, 1932 szep
tember hó 25-én. Kiváló tisztelettel vitéz Berta 
János elnök, Halász Gyula alelnök.

—- Németországi álarcos rablókat keresnek 
Budapesten. A berlini rendőrigazgatóság vasár
nap rádiógramot küldött a főkapitányságnak, 
amelyben jelentette, hogy Mifteldolching köz
ségben revolveres rablás történt. Három álar
cos, revolvere*  fiatalember berontott egy vil
lába, ahol a cselédleány egyedül fartózkodott. 
A rablók kifosztották a villát és százezer márka 
értékben ékszereket zsákmányoltak. A tettesek 
autón érkeztek ég a villa előtt várakozó autó
jukon elmenekültek. A német rendőrség azt 
kérte a rádiogramban. hogy a magyar rendőr
ség is indítson vizsgálatot, nem menekültek-e 
Magyarország felé az álarcos banditák.

Club vasárnap tár*aa  
■ bécsi orazágtiton

, ____ ______ ...... báró, Törley Tibor,
l.jiibh Ihijkmlch István és még sokan. Az első 
II Itónak Illusztris soffőrje volt: Józset Ferenc 
(herceg. ■ klub dls»elnöke. Ar »»’'»» kirán
dulók Eaztcrgombkn n régi Három azcrecscn- 
szálló vendéglőjében pihentek meg.

V.
A hét legjobb bemondása. Kitűnő banki ezé- 

r ink felesége, aki esztendők óta állhatatosan 
r gaszkodlk a „harmincas" jelzőhöz, svábhegyi 
sítúra indul kissé epés barátnőjével. Bankvezé
rünk felesége a séta végén fáradtan ül le egy 
pádra éa az Őszi merengés hangulatában IÖ1- 
>óhajt:

Istenem, ha még egyszer húszéves lehet 
pék.

Mire az epét barátnő félreérthetetlen haug 
tulyozássul:

— >»«., le már raágefiys.rr hu,«-
éves.

— Felhős, meleg Idő. Vasárnap ragyogó 
napsütéses meleg reggelre ébredtünk. Dél
felé bcborult az ég, anélkül azonban, hogy 
hűvösebbre fordul! volna az idő. A Mete
orológiai Intézet prognózisa a következő: 
Változóan meleg idő várhaló, időnként ki
sebb futó csőkkel.

— A Petrtfl-Társaság üléses. A Fftőfl-Társa 
súg vasiiriuip délelőtt Császár Elemér elnöklé
sével ülést tarlóit. Az elnöki megnyitó megem 
lekezeli Erzsébet királynéról. Lumpért Géza és 
lián Aladár felszólalásai után Kiss Ferenc 
szavall, végűi Lefíler Béla megtartotta szék
foglalóját.

— Orvosi hír. Dr. Görög Adolf fogorvos, Er- 
zsébet-körut 53. (Lift) Király-utca 65. rendelé
séi újból megkezdte.

— Házasság. Dr. Nagy Sándor, 
Metró Filmpalota Igazgatója és 
Manci házasságot kötöttek.

ESKÜVŐ UTÁN
— Mikor ismertétek és szerettétek 

mást?
— Esküvő előtt megszerettük, azután — saj

nos — megismertük egymást.
(Frankfurter Illuslrierle.)

a Rádiós 
Schüchler

mej egy-

VI.
Két rövid hír ni arisztokrácia frontjáról. A 

fiatal hercegnőtől rövid házaséit! útim válik 
polgári származású férje. A má"lk hír nap- 
i i-garnsabh. 4 fiatal gróf, nkl sok évig Párls- 
Km élt és nevét egy budapesti hölgy nevével 
kapcsolatban emlegették, hazaérkezett. Nem 
( gyedül jött. A hölgy Is vele volt. Most az apai 
birtokon tai tózfcodnuk. Megtörtént az. esküvő.

VII.
Vasárnap uj lakó költözött a soproni Szent 

Imre kollégium egyik szerény di ikszobájába. 
A bőröndjén csukott királyi koronás elmer. 
Az uj lakó l^ijos bajor királyi herceg. A fiatal 
herceg apjának, Ferenc bajor királyi herceg 
nek, Sárs árult nagy crdőblitol.a van. Mjo*  
herceg belrulkotOlt a soproni erdészeti cs bá- 
myászHti főiskolába. A terve az, hogy elvégzi •• 
főiskolát, azután személj esen veszi ál a sárvári 
erdőgazdaság Irányítását. A legszerényebb kö
rülmények közölt fog élni, éppen ugy, nűnt a 
lobbi soproni diákok és velük egy ült lakik a 
kollégiumban.

Sár Jmirajcrwwtraw# ozlUt és aranyérmeket napiX/naranyav A nn ven éa elad Barna- 
bank, Budapest, V., Nádor-utca 28. 1‘ftlefon 213-16, 104-67

— Szekeret ütött el a vonat. Debrecenből je
lentik: Simon János görénytanvni gazdálkodó 
kocsijával Dehrecén határában felhajtott a vas
úti töltésre. Pár pillanattal később a Debrecen 
fele haladó .személyvonat tűnt fel a vasúti pá
lyán. A mozdony elkapta a szekeret s elütötte. 
Simon János súlyos sérüléseket szenvedett, lo 
v«i és szekere elpusztult.

— Ha fáj n feje és szédül, ha tellségcf, bél- 
izgalmai, gyomorégést, mellszorulást vagy szív
dobogást érez, igyék minél előbb valódi 
.,Ferenc József" keserüvlzol.

— Ha olcsón és jól akar ruházkodnl, keresse 
fel a „Ruhakcreskcdehni Vállalatot", Ferenc- 
körül 39. 1, ahol mérték szerint készítenek 
remek szabású férfiöltönyt 35 |». átmeneti fel 
öltöt 30 P. télikabátol 40 pengőért a mull évről 
felhalmozódott .szövetmaradékokból, amig a 
készletük tart.

— Bácskában la fellépett a gyérmékpa- 
ralizls. Bácsalmásról jelentik: Bácsbodrog 
vármegye szeptember havi közigazgatási bi
zottsági ülésén nagy feltűnést keltett dr. 
Donhoffer Szilárd megyei tiszti főorvos be
jelentése, hogy a vármegye területén két 
gyermekparnlizis-eset fordult elő. Azóta 
Madarasról jelentettek az elmúlt héten egy 
gyermekbénulásom ' ‘ ’* ••
nappal később a 
egy két és féléves kisfiú betegedett meg 
gyermekbénulási tünetek között. Baján a 
közkórházban egy pincérnek hároméves 
kisfia áll hasonló tünetü megbetegedés 
miatt orvosi megfigyelés alatt. A hatóságok 
mindent megtesznek, hogy e baj Aovább ne 
terjedjen.

— Éjszakai botrány a Kolozsvár kávéházban. 
Szombaton éjszaka, a Dohány-utca 40. sz .alatti 
A’ofozzodr-kávéházban nagy botrány játszódott 
le. Jankón Boris 24 esztendős bolgár zenészt, 
aki a kávéház zenekarában játszik, egy ismeret
len fiatalember inzultálta, majd ecv székkel 
fejbevégta. Az affér előzménye állítólag egy 
nővel történt szóváltás lett volna, amit a bolgár 
zenész idézett elő. Jankvot a közeli Rókus- 
kórházba vitték, ahol bekötözték sérüléseit, 
maid elbocsátották a kórházból. A verekdő 
fiatalembernek a nagy tumultusban sikerült 
• Imenekülnle. A rendőrség megindította az 
ügyben a vizsgálatot.

— I ciavattáK a belügyminisztériumi és ál- 
lamrendőraégl tisztviselők társasökrét. A bel 
ügyminisztériumi és államrendőrségi segéd
hivatali tisztviselők társasköre uj helyiségbe, 
az Eszterházy-ulca 4/b. számú házba költözött. 
Az ui helyiséget ünnepélyes keretek közölt 
avatták fel vasárnap.

Zálogcédulát,
• aranyat. eaUatdt, brlUIAneot hlbratlen maaaa iroa 

veszek. Ivancalca ákizerUzlet. Rákóe>J-at 8.

— A magyar ruhaipar sikere, hogv a köz
ismert Meister ruha nemcsak a belföldön, ha
nem a nyugati és északi országokban i» köz- 
kcdvellségnek örvend, mert a legkényesebb 
Ízlést is kielégíti. Kevesen tudják, hogy egész 
Enrónóbnn ruha tekintetében a svéd Ízlés vezet 
s ezért a Meisler-ruhák is svéd mintára készül
nek. (Rákóczi ut I.)

Budapest rendkívüli 
müvéssl eseménye: 

írja hadnagy 
a Belvárosi szinnanan

esetet. Majd néhány 
bácsalmási ö-szőlőkben

— Hófehér szenzációk ritkán nyilunk a pesti 
utcákon, ezúttal mégis ilyenről kell beszámol
nunk. A Belváros legmozgalmasabb pontján, a 
Mössmer József Fiai cég (Petőfi Sándor utca 2) 
kirakatában tündöklik ez a fehérség. A járó
kelők sormentében jutnak elébe, hogy meglás
sák a főnyereményt. A Tűzhely rejtvényverse
nyének második diját egy gazdag, pompázó 
szépségű kelengye válogatott darabjait mulatja 
hé a kirakat. A Tűzhelynek ez már a második 
ilyen elbűvölő kirakata, mert hiszen a Lingel- 
féle uriszobát, ugyancsak e rejtvényverseny 
első diját, szintén hónapokon ál nézte a mii
értő közönség. Természetesen most is remény
ségek, vágyak nyiladoznak, melyek teljesen jo
gosultak. Hatszáz értékes rejtvényben osztoznak 
ugyanis a Tűzhely olvasói, melyek mind f< l 
lesznek sorolva a Tűzhely és Tündérujjnk ok
tóber elsején megjelenő számában. Aki pedig a 
kitűnő családi folyóiratra 9.60 P-vel egy évre 
előfizet (Budapest, IV., Szervita-tér 3), nyom
ban kap egy Indanthren festésű, kézzel hinizett 
zsuraszlalleritőt négy asztalkendővel.

Vili.
Megint elvisznek RudnprMrŐl egy szép leányt. 

Fodor Herlha Adélt, egy Bajza-utcai gazdiig 
háztulajdonos Irányít eljegyezte l.t. Comman 
dér Eraesl l <lw»rd Nőm len angol katonatiszt, 
aki Múlta 
kára megtartják 
Irány: Mulla * 
nyok, akiknek

A fájdalomtól összetörtén jelentjük, 
hogy a hőn szeretett Mindenünk, eltar
tónk

CSENDES SIMON
clpökersskodü

a Mindenható kifürkészhetetlen akaratá
ból életének delén, folyó hó 24-én, hosz- 
szas szenvedés után visszaadta lelkét az 
Urnák.

A megboldogult földi tetemei folyó hó 
26-án délután %3-kor fognak a rákos
keresztúri izr. temetőben az anyaföldben 
clhelveztetnl.
Soha meg nem szűnő szeretettel és kegye
lettel zárjuk szivünkbe szerettünk emlékét.

A gyászoló család
Tiéd a béke, miénk a soha ej nem múló 

fájdalom!

Il.'rlh. A.lélt. 
m leányét
l 'tlward Nőm len 
ligetén teljesít szóig Hatot. Nemso- 

hz esküvőt éa utána út
ig’-te. Ónk kapósok ■ pesti 1:1 
nincsen párja betedhétország-

— sági —

\r Ideális 
őszi gyógy Üdüld

Erősen redukál 
UlóidCny-áruk.

Az autóbusz{Arat U| menetrendje I , NaRyMfa 46.) menetrendje igazodva illamvasutak 
JAnzberény és környékén. I*»fclóbcr  2-An Clelbelépft uj téli menetrendjéhez a von*-  
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A Csendes Simon cipőáruház személy
zete mély megrendüléssel áll elhunyt 
atyai főnöke

CSENDES SIMON kereskedő 
földi felemel előtt.

A megboldogult korún költözőit el kö
rünkből. de emléke örök fáklyaként vi
lágit előttünk és mindenkor a legmé
lyebb kcp-elettel és legnagyobb szeretet
tel fog óiul szivünkben.

Csendes * lmon-cég 
•semftlyaete

Béke poraira!
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Megdöbbentő fegyveres merénylet 
egy zalai földbirtokos ellen

Hatvan söretet lattan beia tamadöi, akiket késő etlai elfoglalt
Nagykanizsa, szeptember 25.

ÍA Hétfői Napló tudósító jónak telefon
jelentése.) Vasárnap a késő esti órákban 
Németh János gazdag csapi-i földbirtokost 
szállították be a nagykanizsai kórházba. Né
meth János elleti vasárnap az esti órákban

megdöbbentő fegyveres merényletet kö
vettek el.

A földbirtokos szőlőhegyére ment fel, hogy 
ott körülnézzen s észrevette, hogy több 
gazdalegény is vadászik a közelben. Á gazda
legények valamennyien orvvadászok voltak 
és régebb idő óla haragosai Némethnek. 
Amikor 2 hat gazdálkodó meglátta Né

Debrecen, szeptember 25.
A Hortobágyi Csárdánál történt földgáz

kitörés után vasárnap reggel a Magyarföldi 
Bányászati Kutató Kirendeltség Pallér Gusz
táv főmérnök vezetésével nagy erővel kezdte 
meg munkáját a földgázréteg végleges fel
tárására.

A szombati erupció
35 méter magasra dobta fel a homokot 

és egyméteres iszap- és homokréteggel 
lepte el a Hortobágyi Csárda környékét. A 
gáz olyan harsogással tört elő, hogy

hangját 20 kilométeres körzetben lehe
tett hallani.

Ma reggel az eltemetett furószerszámok 
kiásása után megkísérelték az eldugult fúró
lyuk szabaddátételét. A gáz 152 méter 
mélységből tört elő és ma a fúróval csak > 
148 méterre sikerült lejutni. Ebben a mély
ségben a gáz feszítő ereje visszanyomta a 
fúrószerkezet csöveit.. I

Százötven méter mélységből tört elő 
a hortobágyi földgáz

Húsz kilométerre hallatszott a feltörő földqáz robaja

— Tisztátalan, mitesszeres és zsíros arc
bőrnél az ártalmas anyagokat tartalmazó 
púderek helyett használjon Sulfamyl kén- 
pudert, éjjelre Sulfamyl krémet .

— Halasi lányok öröme: megjöttek a 
katonák. A- honvédeliHÍ-niii>Uz,t?r rté Brigi
ben elrendelte, hogy helyőrséget helyezze
nek el azokban a kisebb városokban, ahol 
békében is volt katonaság. A rendelet ér
telmében Kiskunhalasra egy honvédzászló- 
aijat vezényeltek. A katonaság vasárnap 
reggel vonult be Halasra. A hősök emlék
szobránál volt a fogadtatás. A város ap- 
raja-nagyjának jelenlétében Fekete Imre 
dr. polgármester üdvözölte a zászlóaljat, 
amely aztán elfoglalta a rendbehozott régi 
halasi kaszárnyát.

— Filléres gyors Kecskeméten. A kecskeméti 
gyümölcskiállitásra vasárnap két filléres gyors 
2500 vendéget hozott. A gyors utasai megtekin
tené ka város nevezetességeit és végigkóstolták 
a gyíimölcskiállilás ritkaságait.

— Egy pápai iparos kitüntetése. Pópáról je
lentik: Vasárnap ünnepélyes külsőségek között 
nyújtották át Böhm Samu esztergályos mester
nek az Iparosszövelség aranyérmét. Az ünnep
ségen Frühwirtli Mátyás országgyűlési képviselő 
is részivelt.

— A pápai ipartcstlllet elnttkválasztó köz
gyűlése. Pápáról jelentik: Az itteni általános 
ipartestület vasárnap tartotta meg tisztújító 
közgyűlését. Elnökké, választották Hajnótzky 
Ferenc pékmestert, alelnökök lettek: BÖrőczky 
Lajos és Csapó Sándor.

— Haláiragúzolta az autó. Adonyből jelen 
tik: A Hangya-Központ autója, amelyet Gansz- 
jer József gépkocsivezető vezetett, Érd határá
ban elgázolta Nádasdi László 1 éves érdi ta
nulót. A gyermek a helyszínen meghall.

Budapesten

Evsivna Dow
. a londoni Piccadytli 

mulatt primadonnája 
és szenzációs néger 
társulata a

\ \
PELE-MELE-ixm

(Nagymező-utca 30.)

met hét,
valósággal puskatüz alá fogták s hat 

vadászfegyverből lövöldöztek rá.
A szerencsétlen ember egész testébe sőré
tek tömege fúródott be s mintegy

hatvan sörétet lőttek belé.
A nagykanizsai rendőrség Németh Jánost 

azonnal kihallgatta a kórházban. A földbir
tokos ismerte névszerint valamennyi táma
dóját, akiket

a esendőrségneli sikerült késő éjjel el- 
fogni.

Némethen műtétet hajtottak végre, de álla 
pota reménytelennek látszik.

A furókészülék gyengének bizonyult 
és ezért Pallér Gusztáv főmérnök vasárnap 
este átküldte embereit a hajduszoboszlói 
nagy fiirókészíilékért, amellyel már hétfőn 
megkezdik a fúrást ugyanezen a helyen. 
Végleges eredmény a hét közepére várható.

Ma felmerült az a feltevés is, hogy csak 
elszigetelt gázréteget találtak, amely az 
egyik földgyürődésben gyűlt össze és az 
erupció után a gáztelep kimerült. Ennek a 
feltevésnek azonban ellentmond az a körül
mény, hogy

■ vasárnapi fúrásnál a gáz feszítő ereje 
v issza nyomta a furócsövet 

s ezenkívül a furócsŐben lévő viz állandóan 
bugyborékol. Annyi bizonyos, hogy egyelőre 
meg kell várni a végleges feltárást és csak 
azután lehet véleményt mondani arról, 
hogy mennyi gázt szolgáltat a hortobágyi 
mélyfúrás és hogy azt miképpen lehet hasz
nosítani.

— Halálos gázolás az érdi országúton. 
Vasárnap délelőtt az érdi Hangya Szövetke
zet teherautója, amelyet Denzler József 
gépkocsivezető vezeteti, az érdi országúton 
elütötte Nádasdy László 12 éves tanulót, aki 
kerékpárján haladt az utón. A tanuló lezu
hant a kerékpárról és a kocsi elé esett, 
amelynek kerekei keresztülmentek a szeren
csétlen tlu testén. Mire a mentők megérkez
tek a helyszínre, már csak a beállott halált 
konstatálhatták. Denzler azt adta elő, hogy 
ö szabályszerűen haladt az utón és a halálos 
katasztrófát a kisfiú elővigyázatlanságának 
tulajdonítja. Több vallomás hangzott el, 
amelyek a soíTör ártatlanságát igazolták, de 
voltak olyan tanúvallomások is, amelyek 
szerint Denzler nem hajtott szabályszerűen. 
A csendörség tovább folytatja a vizsgálatot.

autóbuszon
.— Mondom, uraim a nők sokkal jobban vi

selik a fájdalmat, mint a férfiak.
— Orvos az ur vagy pszihológus?
— Cipőkereskedő vagyok.

(Karikaturcn )

— Tol jelentés egy állítólagos ál-orvos el
len. A főkapitányság bűnügyi osztálya egy 
följelentés alapján vizsgálatot indított egy 
állítólagos ál-orvos ellen. A följelentés sze
rint a fiatalember egy nő társaságában több 
beteg embert keresnek fel, kisebb-nagyobb 
összegeket vesznek fel a páciensektől, de 
lényleges orvosi működést nem fejtenek ki. 
A följelentő meg is nevezi az illetők nevét 
és lakcímét. A rendőri vizsgálat lesz hivatva 
megállapitani, hogy a följelentés adatai 
megfelelnek-e a valóságnak.

— Szerencsétlenül járt a kísérletező mérnök. 
Marosvásárhelyről jelentik: Osváth Károly ma- 
rosvásórhelvi mérnök újfajta tüzoltószerekkel 
folytatott kisércltekct. Kísérletezés közben 
magasfeszültségű villanyáramot vezető dróthoz 
ért. az áram súlyosan megsebesítette, felelve- 
szélyes álapotban szállították kórházba. 

Míg a tél 
beállta elölt

szereltessen központi fűtésének ka 
/ónjába GANZ-gyárlinányu szaba
dalmazott LILIPUT vándorrostélyt, 
melynek párnllan előnyeit és gazdasá
gosságát az egész országból beérkezett 
nagyszámú megrendelés Igazolja Nem 
kctl hozzá sem koksz, sem más drága 
fűtőanyag, mert olcsó magyar dara
szénnel üzembiztosán működik. 
Olcsó. — Gyorsan törleszlhcfő. 
Díjtalan szaktanács és mérnöklálognlós 
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Betegön?

Használta mar a

KESERŰUIZET
igyon reggelenként 15 deci MIRA-t, 
sok évvel hosszabbítja meg életéti
— Éber Antal emlékirata. .4 Budapesti 

Kereskedelmi és Iparkamara szeptember 
27-én tartandó ülésén terjeszti elő dr. Éber 
Antalnak az ország közgazdasági politiká 
járó! készített cíüléku'uiái, amely részlete*  
sen tárgyalja és öleli fel legsúlyosabb köz
gazdasági problémáinkat. Éber Ant. I dr 
emlékirata azonban nem elégszik meg a 
történetíró száraz felsorolásával, hanem a 
kitűnő közgazdász éles szemével mindjárt 
konkrét lehetőségeket is meglát, hogy ezek 
a bajok minél hamarabb és minél gyöke
resebben orvosolhatók legyenek.

— Végétért a lancashlrei sztrájk. London
ból jelentik: A lancashirei teztilszrájkhan, 
amely már négy bele tart, végre teljes meg 
egyezés jött létre a gyárosok és a munká
sok között. Az óriási sztrájk, amelyen kere
ken 20.000 munkás bett részt és amely az 
angol gyapotiparnak körülbelül 200 mil
lióba került, ezzel végéhez közeledik. Az 
összes üzemekben előreláthatóan szerdán 
újból megkezdődik a munka.

— A genfi megbeszélések. Genfből jelen
tik: Mussolini kabinetfőnöke, Aloisi nagy
követ, vasárnap délelőtt a Carlton-széWó- 
ban meglátogatta Neurath b: dmi kül
ügyminisztert. A beszélgetés n, amely
rendkívül barátságos és meghitt formában 
folyt le, újból kifejezésre jutott a teljesen 
egyező álláspont, amelyet a német és olasz 
kormány a leszerelési kérdéssel szemben 
képviselt.

— Az olaszországi cserevonalok utasait 
nagy lelkesedéssel fogadták a határon. 
Nagykanizsáról jelentik: Vasárnap a kora 
esti órákban futott át a magyar határon az 
a két olaszországi cserevonal, amely a Pesti 
Hírlap és az Ibusz együttes akciója során 
az olasz vendégeket hozta hozzánk látoga
tóba. Mintegy 1100 utasa volt a vonatnak. 
Nagykanizsán virágcsövei, nagy lelkesedés
sel fogadták a vonat utasait. Krátky István 
polgármester olasz nyelvű beszédben üdvö
zölte a vendégeket, majd a leventezenekar 
eljátszotta a Giovinezzát. A késő éjszakai 
órákban érkeztek Budapestre az olasz ven
dégek.

— Megkezdődtek az uj ITa-film felvételei. 
Az Ufa Mikszáth Kálmán „A vén gazember*'  
ciuiü regényéből nagyszabású filmet készít. A 
film külső felvételei már a mull bélen megkez
dődtek. Heinz Hille, a gyártás vezetője és a 
film főrendezője befejezte a pusztai felvétele
ket amelyeket Mezőhegyesen Purgly földmive- 
lésügyi miniszter engedélyével én az oltani 
jószágigazgató teljes támogatásával készítettek. 
A főszerepeket Bársony Rózsi. Kun Magda, B:1- 
torv Gizella. Gyöngyösi Erzsébet és Venczell 
Béla játsszák. Budapestre érkezett Ifalmay Ti
bor is. aki az egyik főszerepet jálsza mindkét 
verzióban.

NŐI KÖBÖT
Sötétkék. jö minőségű 
szövetből, nagy nutriett 
sálgalléros! és szélesedő 
me kézelővel, vé
gig bélelt 69

®
NŐI KÖBÖT 
barna diagonai-divot 
szövetből, nagy szőrme 
gallérral és széles szór 
metrézeiókkel, MA 
végig béieit-

NŐI KÖBÖT 
finom gyapjúszövetből, 
divatos szOrmegallér- 
ral,fess fazon,végigbé
lelt a J a

A rendorkutyák 
fejedelme

Tóm, a rendőrkutyák fejedelme kilenc 
mágus falra Is ftlkuszlk a betörő u

— Viharos szőlősgazda-gyűlés Gyöngyö
sön. Gyöngyösről jelentik: Az ország sző’ő- 
termelői népes gyűlést tartottak vasárnap 
Gyönyyősön, hogy megbeszéljék azokat a 
módozatokat, amelyekkel sürgősen orvo
solni lehet sérelmeiket. Az ezerötszáz főnyi 
hallgatóság előtt dr. fíeisman Zoltán fejte
gette a magyar szőlő és a magyar bor pro
blémáját. hogy h:ír az ország négymillió 
hektoliteres borszükségletének fedezésére 
nincs elegendő áru, az árak mégis katasz
trofálisan alacsonyak. A gyűlés nagy tet
széssel szavazta meg a határoza ti javasla
tot, amely kimondja, hogy megalakítják a 
termelési árkaidéit és szőlőt kilónkint tiz 
flllérnér, bort literenként tizenöt fillérnél 
olcsóbban nem árusítanak. Elhatározták 
még, hogy a jövő bélen Cegléden, Nagykő
rösön, Kecskeméten és Szekszárdon is ren
deznek hasonló gyűlést.

KEDVES VENDÉG.
— Csak egyedüli Csodálatos ...
— Miért?
— A szerencsétlenség sose jár egyedül.

(Frankfurter lllustrierte.
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Arlotta búcsúja
Vasárnap délelőtt vett búcsút a 

budapesti olasz követtől a 
budapesti szervezete és a 
olasz kolónia A budapesti 
t'.alabro, a Pázmány Péter 
lein olasz tanara búcsúzott 
követtől, majd Santelli ltalo lovag, a Ma- 
gx arországon élő olaszok nesztora adta át a 
kolónia cmlékalbumát. A könnyekig meg
hatóit nagykövet nirgillcfődött hangon vett 

a

távozó
Fasiszta Párt 
magyarországi 

fascio nevében 
Tudományegye- 
Ártotta nagy-

búcsút honfitársaitól és a többi közölt 
következők! t mondotta:

— Mngyarorazágot és a magyar népet 
soha az éleiben elfelejteni nem fogom. 

Legdrágább emléke egész diplomáciai pálya 
futásomnak az az idő, amelyet ebben a jog
talanul megalázoll országban töltöttem. 
C.-ak annyit mondhatok nektek,

necsuk szeressétek ezt a szerencsétlen 
országot és a benne lakó nagyszerű 
népet, hímem feli erősei dolgozzatok 

ununk lólétéért

lés az igazságért, amelynek napja egyszer 
bizonyosan el fog következni.

Arlotta nagykövet
szerdán este 0 óra 20 perckor utazik 

el a Déllvasufról.
'A budapesti olasz fascio és az itteni koló
nia ezúton is felkéri tagjait, hogv az ünne
pélyes búcsúztatásnál teljes számban jelen
jenek meg.

— Adónmnrsztlát követeinek a keresetnél- 
luill gyárt ügynökök. A Gyáripari Képviselők 
Országos Testületének szerszám-, gép- és mű
szaki szakosztálya most tartotta meg alakuló 
Idősét, amelyen uz ideiglenes lisztknr inegvá. 
1 sztása utón tiltakoztak a közszükségleti eik- 
k k behozatalának tilalma ellen és követelték 
n mór évek óla k< rcsetnélkiill gyári képviselők 
és áruügynökök adóamnesztiáját.

PESTI NZINHÁZ
Hétfőn:

A TEVE
PESTI SZÍNHÁZ

Kedden:

A TEVE
PESTI SZÍNHÁZ

Csütörtökön:

SZÍNHÁZI válság
— Hogy kaptál szerepeit
— Előleget kértem és szerepet kaptam. 

(Frankfurter Illuslrierle.)
— A Ganz-kerlváros házhelyeseinek sérelme. 

'A Ganz-gyórl alkaltnuzoltnk liázhelyszövclkeze- 
Inek tagjai nagygyűlést laitottak, amelyen 
(■'•iger Jakab vázolta a tagok sérelmeit s köve- 
< Itr. hogy a házhelyek ulánh törlesztéseket a 
e övelkcze) mielőbb továbbítsa .-. kincstárhoz, 
l ért különben eddigi befizetéstik elvesznek. A 
> -ösetkerct kiküldöttei érintkezésbe is léptek 
az Országos Földbirlokrendcző Bírósággal és 
I órctet teltek, hogy nyolc napon belül befize
tik ezeket a pénzeket.

PESTI SZÍNHÁZ
Pénteken:

A TEVE
PESTI SZÍNHÁZ

Szombaton:

A TEVE kiilföl- 
Semmi 
nyáron

— Szorulásban szenvedőknek az „Igmándl" 
<vir válik be legjobban

Budapest
REVC.IE

legjobb, legújabb
legmulataágosabb 

LEGSZELLEMESEBB
■ ■ l/^IE’E'U kalandjai Irta és konferálta:

Ula LUVIlEn RÉKEFFI LÁSZLÓ

A ROYAE ORFEUM VARIETÉ REVÜ-SZINHÁZ 
októberi megnyitó műsora, a revü keretében Jegyelővétel ezeptomber

lntcrnnríonál n varieté-sztárok ! 2ü-én, d. e. 10 órától.

IVla este gy&zödjék meg, hogy 

Piri mindent tud!
Hayka Martflt, Kabos Gyula. RAtkal Márton, Eöry
Krnl és Pútfer Antal első magyarul beszélő liimje.

B® AB ZSkCE Mr4 fi* s As ? *r«vor  Az
_______ _________ első előadás ÍMhelyárakkal I

Egy nyugati Hatalom számára 
fiémfiedieft as AEG gyárában

A leleplezett ipáéi üémfiedés tettesei at ügyészség fogfiáxdban
Berlin, zzeptember 25.

A legújabb ipari kémkedési botrány ügyé
ben a Lokalanzeiger feltűnést keltő részle
teket közöl. A lap szerint az AEG gyárában 
elkövetett ipari kémkedés során eltulajdo
nított konstrukciós tervek

<*<?  nyugati hatalom birtokába jutottak.
Eleinte azt hitték, hogy ezeket a terveket 
Szovjet oroszországnak adták el, a nyomozás

— Kínul felkelők megszállták Cicikurt. Kar- 
hinból jelentik: Kínai felkelők megszállták Cl- 
<ik;irl. A japán főparancsnokság nyilatkozatot 
lett közzó, amely szerint ezeket a híresztelése
ket nem erősítheti meg. További jelentések sze
rint Cicikar helyőrségét a felkelők teljesen le
verték. A város utcáin véres harc dúlt, amely 
rendkívül sok halálos áldozatot követelt.

— Eltűnt I.elmer hegedűművész hegedű
őrző farkaskutyája. Lehner Jenő hegedű
művész, a Le/uier-kvarfetl kitűnő tagja, be
jelentette a rendőrség központi ügyeletén, 
hogy farkaskutyája eltűnt Trombitás-u. 26. 
számú házban levő lakásáról. A veszteség 
érzékenyen érinti, mert kutyája őrizte érté
kes Stradiuárius hegedűjét. Lehner Jenő a 
becsületes megtaláló számára 
jutalmat ajánlott fel.

— Nyugodtan folytak le a 
Sások. Athénből jelentik: A 
választások és a szenátus

ölven pengő

görög válasz
törvényhozási 

újraválasztandó 
harmadrészének megválasztása hajnal óta a 
legteljesebb nyugalomban folyik. A válasz
tók részvétele a szavazásban meglehetősen 
nagy. Venizelosz tegnap reggel repülőgépen 
Janinába utazott, tegnap este pedig körutat 
tett a menekültek városnegyedeiben Athén
ben. A választás végleges eredményének is
meretéhez be kell várni, amig a legfőbb bí
róság a különböző listákra esett maradék
szavazatokat összeadja.

— Két város elkeseredett vérbosszuharca. 
Kairóból jelentik: Akhnin és Sohng felsö- 
gyiptomi városok lakossága között évtizedek 

óta vérbosszú állott fenn, amely most — véres 
'éget ért. Akhnim körülbelül háromezer laksa 
bárkákon Sohagba vonult, ahol elkeseredett 
Imre támadt, amelynek során tizenhárom em
ber elesett és száznál több megsebesült. Amikor 
i harctéren százötven főnyi rendőrség jelent 
meg és riaszlólövéseket adott le, a harcolók 
fejvesztetten elmenekültek. Számosán közülök 
ijedtségükben a Nílusba vetették magukat és a 
vízbe fúltak. A harc, ötven résztvevőjét letartóz
tatták.

— Egy Ismert nagykanizsai tisztviselő tragi
kus halála. Nagykanizsáról jelentik: Városszerte 
részvéttel beszéltek Steiner Henriknek, a nagy
kanizsai Király gőzmalom volt cégvezetőjének 
tragikus haláláról. Steiner tegnap hirtelen össze
esett és meghalt a ez orvosi vizsgálat megálla
pítása szerint, a tisztviselő éhség következtében 
beállott szívgyőngeségben hall meg. Steiner, aki 
régebben jólkereső tisztviselő volt, az utóbbi 
években a legnagyobb nélkülözések közé került. 
Egy ideig Budapesten is állást nézett, de mi
ntán nem tudott elhelyezkedni, újságkihordó 
lett belőle. Aztán visszatért Nagykanizsára, de 
ott tovább nyomorgóit, mig most hirtelen meg
halt.

— A veszprémi molnárok tovább sztrájkol
nak. Pápáról jelentik: A veszprémi molnárok 
cgv héttel czcjőlt beszüntették üzemüket a ma
lomellenőrzésről szóló kormányrendelet elleni 
tiltakozásuk kifejezéséül. Vasárnap a veszprémi 
molnárok értekezletet tartottak, amelyen ugy 
határozlak, hogy üzemeiket e héten sem indít
ják lm g A molnárok sztrájk ja tehát egyelőre 
tovább tart. — Nagykanizsáról jelentik: A zala- 
incgyei molnárok ugyancsak*  nagy demonstrá
cióra készülnek Vasárnap valamennyi malom
tulajdonos értekezletre gyűlt össze, amelyen el
keseredetten tárgyalták a malomellenőrzésrö! 
szóló rendeletét s elhatározták, hogy amennyi
ben sérelmeikre nem kapnak orvoslást, malmai
kat leállítják.

— Intim Pista regényt Ir. A pesti művész
világ és társaság minden titkának legfőbb tu
dója. Intim Pista, regényt ir. Az elmúlt nyár 
minden titkát megírja ebben a regényben 
1 primadonna kedvence címmel. A regény hő
sei: a magyar származású világhírű filmsztár 
és egy közismert pesti ur. Szerelmi történetük 
hátterében azonban felvonul mindenki, aki ér
dekes ebben a városban, irók, színésznők, polil 
tikusok, színészek, bankárok, szinházdirckto- 
rok. hnbitüék, külföldi magyarok és 
diek, akik beleszerettek Budapestbe, 
sem marad titokban, ami az elmúlt 
történt, minden benne van Intim Pista izgat 
másán érdekes regényében. .4 primadonna ked
vencét szerdai számában kezdi közölni a Szin
házi Elet

során azután megállapították, hogy 
nem orosz gyárakról, hanem egy nyu

gati állam gyárairól van szó.
A nyomozás érdekében nem akarják egy
előre közölni, hogy a féltve őrzött konstruk
ciós terveket melyik állam vásárolta meg. 
Schrödcr Ferenc mérnököt és Hertz Miksa 
dr. kereskedelmi ügynököt, az ipari kémke
dés elkövetőit, vasárnap átszállították az 
ügyészség fogházába.

— Darabokra tépette magát a tanyai kisvas
útiak Szegedről jelentik: A szeged-alsótanyai 
kisvasul siinein vasárnap Kissor és Király
halma állomások között egy ismeretlen uri- 
leány darabokra szaggatott holtestét találták 
meg. A megindított nyomozás megállapította, 
hogy Frank Irén huszor.kéUves tisztviselőnő 
öngyilkossági szándékból a robogó kisvonat elé 
ugrott, amely valósággal darabokra tépte a sze
rencsétlen leányt.

— Megfojtotta haragosát. Marosvásárhelyről 
jelentik: Krisán Gergely és Kapós János mócsi 
gazdálkodó szombaton délben a falu főutcáján 
összeverekedtek. A verekedés oka vitás örök
részük volt. Mire a járókelők szétválasztották 
volna őket, Krisán Gergely puszta kézzel meg
fojtotta Kapós Jánost. A gyilkos ellen szándé
kos emberölés miatt megindult az eljárás.

— Terjed a gyermekparallzis és tífusz 
Szegeden. Szegedről jelentik: Vasárnap
négy uj gyermekparalizis megbetegedést je
lentetlek be a városi tiszti főorvosi hiva
talnak, úgyhogy most már nyolcvanra 
emelkedett a gyermekparalizisbcn megbele- 

i gedettek száma. Járványszerűen terjed a 
: tífusz is. összesen százharminc megbetege

dést jelentettek be. A tiszti főorvosi hivatal 
most szigorú rendelkezéseket léptetett életbe 
a tej- és tejtermékek, valamint egyéb élelmi
szerek ellenőrzésére. Hétfőn döntenek afö
lött, hogy az október elsejéig bezárt tanin
tézetek megnyitását ismét elhalasszák.

— A stresai határozatok az európai bi
zottság előtt. Genfben a napokban összeült 
az úgynevezett európai bizottság, amely el
sősorban foglalkozik a stresai konferencia 
anyagával. Tulajdonképpen három pont az, 
ami bennünket a stresai határozatokból ér
deke] és pedig elsősorban az elvileg elhatá
rozott agráralap létesítése, amely körülbelül 
75—100 millió frank tőkével indulna meg 
és ebből az összegből gondoskodnának a 
mezőgazdasági termények nemzetközi ár
szabályozásáról. Arra vonatkozólag, azon
ban még egyáltalán nincs döntés, hogy hon
nan veszik ezt a 75—100 millió franknyi 
alaptőkét. A második probléma a kereske
delem korlátozásának csökkentése és a 
harmadik a devizakérdés nemzetközi ren
dezése.

— Felavatták Welsz Miksa rabbi síremlékét. 
A Pesti Izraelita Hitközség síremléket állított 
nemrég elhunyt rabbijának, dr. Welsz Miksá
nak, a rabbiképző intézet egykori tanárának. A 
síremléket ünnepélyes keretek között vasárnap 
avatták fel. Az avató beszédet dr. Rosenák 
Miksa mondotta. A hitközséget, a Chevra Ka- 
disát és a rabbinálust Stern Samu, K rámmer 
Miksa és Grosszmann Zsigmond képviselték.

— Nem azonos. Gereben Béla irógépkeres- 
kedö annak megállapítását kéri, hogv György 
íia nem azonos a nemrégen különböző bűncse
lekmények letartóztatott Gereben Györggyel.

— ötezer vicc. A pesti humor méltán hires 
az egész világon, könnyed, franciás elméssége 
és mégis a veségbe vágó, borsos ereje elölt 
regen meghajoltak már a lobogók. A pesti hu
mor erdejében külön utat vágott magának 
Nagy Imre, ez a kitűnő és igen tchetsées ujság- 
iró-ember. aki néhány esztendővel ezelőtt, ép
pen akkor, amikor a mulattalásra és a szóra
koztatásra annyira nagy szüksége voll ennek 
az eladósodott, tönkrement és mindenütt csak 
szomorúsággal találkozó városnak, — megcsi. 
nnlta Az Ojság-ol. Vicclapja egyéni utakon ha
lad és remek tükrét adja a pesti ember életé
nek. Lapja hasábjairól most legkitűnőbb vic
ceit szedegette össze Nagy Imre — nem keve- . 
sebb. mint ötezer darabot. Külön könyvbe ' 
gyűjtve jelenlek most meg a pesti asztaliból 
kivirúgzott, remek clcek. A könyv már megje
lenésének első percében őszinte, nagy sikert i 
aratott.

— Jól öltözködni sok pénzért nem művészet.
A László és Fekete cég (IV., Petőfi Sándor-ulca l 
14—16) lehetővé teszi, hogy kevés pénzért jól i 
Öltözködhessen. A cég egyik főnöke most tért I 
haza külföldi Htjáról, magával hozva Paris és I 
London őszi és téli divntcsodáit. Nagy gazdag- 1 
ágú raktárán megtalálható minden ruha, kő- I 

peny, koszt ün\k?lme. A negyedszázados cég 
neve biztosíték arra, hogy a legolcsóbb órakon, < 
i legjobb minőségű áruval áll a vásárlókörön- t 
ség rendelkezésére. j

Manolífa
Fővárosi Opereffszínház Minden este

8 órakor.

Házirend.
I. Déleiéit 10-tól jegyváltás *»  «rorgn» elAkészfile- 

tek az esti előadásra. (Korszerűen olcsó helyárak.)
II. Este %9-kor érkezés a Modern Kabaréba.
III. 449-tól 449ig ruhatár. Ruhatári díj 10 Altér, 

ismerősök üdvözlése, elhelyezkedése a nézőtéren.
IV. 449-tól 9-ig fiditó kacagás.
V. 9 tői 4410-ig szívderítő kacagás.
VI. 4410-tól 10-ig falrengetó kacagás.
VII. 10 órától 10 óra 10 percig szünet, kacagási 

fáradalmak kipihenése.. A búíTé kíméletlen puszti-

VIII. 10 óra 10 perctől 4412-tg botrányos kacagás.
IX. 4412-től a ruhatár elhagyása a következő mű

sorig, a ruhák tolongás nélküli átvétele.
X Másnap kora reggeltől késő es'ig a műsor dt- 

csérése. Rokonok, ismerősök, jóbarátok, ismerősök 
és vadidegenek betanácsolása a Modern Kabaré elő
adására Szegény rokonai és barátai jegyét On 
váltsa meg.

Knbos Gyula r. k. Szász lia sk. 
Feleky Klári s. k. Fekete Pál s. k.

Akácfa-utca 4.

— Rejtélyes merénylet egy debreceni Iparos 
ellen. Debrecenből jelentik: Kádár Sándor 
iparos vasárnap hajnalban hazafelé tartott. A 
népiden utcán néhány fiatalember támadta 
meg és összeszurkálta. Kádárt eszméletlenül 
találták meg reggel a járókelők. A rejtélyes 
merénylet ügyében a nyomozás megindult.

Olcsó béta,, Vorsenysxabósáqnát"!

Unom 6«sl sstlvefmsrsdé-_ _ unom OSKI »nnrimnri<ir-

férték szerint s“jí!.1;l,d“,“* 

férfiöltönyt ,SS7 letöltőt 30 P-ört, 
toiikanatot 3S P-ort készítőnk.
Cégűnk 25 éves múltja garancia arra, hogy e» nem flres 
reklám. A nagy keresletre való tekintettel n|ánlatos a 
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— Halálos szerencsétlenség Szőregen. Sze
gedről jelentik: A szeged-makói molorosvonnt 
Szőrcg állomásnál elütötte Molnár Mihályné 
negvvenkétéves asszonyt, az ottani vasúti őr 
feleségét. A szegedi mentők szállították be a 
szegedi kórházba, de mielőtt még segíthettek 
volna rajta, meri halt. Az egész baleset pillana
tok alatt történt, úgyhogy a motorosvasut ve
zetője néni tudta megakadályozni az asszony 
tragédiáját.

£ n fi n Q eredményesen előkészít U OI ti U d magánvizsgákra, érettségire 
-Jözsef-U. 26.1.2. Tel.: 45-3-99.

O A Gschwlndt-féle szesz-, élesztő-, llkőr- 
és rumgyár rí. rendkívüli közgyűlése igazgató
sági taggá egyhangú határozattal özv. győri 
Gschmindt Ernöné Öméltóságát választotta meg. 
Az ezt követő igazgatósági ülésen özv. győri 
Gschwindt Ernőné Öméltósága az igazgatóság 
elnökévé választatott.

O A Moktár leszállította az útépítés! kölesön 
kamatait. 1930-ban az állam jótállásával a vár
megyék és városok 18 millió svájci frankos út
építési kölcsönt vettek fel, amelyet a Moktár 
folyósított. A megállapodás szerint a törvény
hatóságoknak a kölcsönt hat részletben kell 
visszafizetniük. A most esedékes részletet azon
ban a Moktár a vármegyékkel és a városokkal, 
valamint a kölcsön kibocsátásában résztvett 
svájci pénzcsoporttal történt megállapodás 
alapján prolongálta, egyúttal a kölcsön kama
tait 6 és ötnyolcad százalékról 5 és fél száza
lékra szállította le. A kamatleszállítás az érde
kelt vármegyék és városok számára egy jelen
tékeny költségvetési megtakarítást eredményez.

— Budapest székesfőváros Elektromos Mii
vel a villanytogyasztó közönség regi kívánsá
gának tesz eleget azzal, hogy a Markó- és Hon
véd-utcák saikán épült uj intézeti bérpalotájába 
helyezi át a közönséggel legtöbbet érintkező 
Bejelentési osztályát. Ezen osztálynak a fő
város belterületére való helyezésével a fogyasz
tónak inkább módjában áll bejelentéseit sze
mélyesen intézni, ami a könnyebb és gyorsabb 
elintézés b’zlosilásán kívül arra is alkalmat 
nyujt. hogy egyúttal megtekintheti az Elektro
mos Művek közeljövőben ugyanott megnyitó 
állandó kiállítását is Folyó hó 10-én nyíltak 
meg az uj épületben a Bejelentési osztály he
lyiségei. ahol az Elektromos Művek a fogyasztó
közönség rendelkezésére állanak: az árammérők 
fel- és leszerelése, átírása, alapdíjas megállapo
dások megbeszélése, önműködő kikapcsolok 
rendelése és általában a háztartások óramellá- 
tása ügyeiben. Minden más ügyben továbbra is 
az V., Váczi ut 74. sz. alatti igazgatósági épü
letben adnak felvilágosítást Az Elektromos 
Művek felkéri fogyasztóit, hogy ilyen ügyek
ben a levélbeH és telefóni megkereséseket is 
közvetlenül a Honvéd-utca 22. szám alatt levő 
• B< jelentési oszt,,'lv“-hoz továbbítják. Tclefon- 
szám: 922—50, 004 —00. Az uj „Bejelentési osz
tály" a 2, 1(», 48. jelzésű villamosokon és a 
16-ös jelzésű autóbuszokon közelíthető meg.
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SZÍNHÁZ-MOZI
Fölháborodottat! tiltakoznak 

a Nemzeti Színház örökös tagjai 
„durva kigunyo!ásuk“ miatt 

Elégtételt követelnek a Vígszínháztól 
Csortos karrikatura a miatt!

Azt már megszoktuk, hogy orvosok, ügy
védek, szabók és patikusok, tehát a szín
házi világtól egészen távolálló emberek til
takozzanak az ellen, ha a színdarabokban 
eí?y-e8y figura a métier-jükre „sértő**  ki
jelentéseket tesz. Ezek sehogy sem tudják 
megérteni, hogy a színpadi íróktól a legtá
volabb áll az, hogy ha például egy komikus 
orvost állítanak a színpadra, akkor aZ 
egész orvosi vagy ügyvédi kart tegyék ne
vetség tárgyává. Az azonban eddig még 
nem igen fordult elő, hogy a métier-ben élő 
izinészck egyik előkelő rétege érezze magát 
'sértve egy színpadi karrikatura miatt. Pe
dig hát most ez történt.

/X Vígszínházban szombaton este mutat
ták be Vaszary János „Jó házból való uri- 
lány" cimü darabját. A komédia harmadik 
felvonásában Csortos Gyula, a Nemzeti 
Színház kitűnő művésze, egy

nemzetiszinházl örökös tag karrlkatu- 
ráját

adja olyan művészi erővel, annyi humor
ral, hogy szinte minden mondata után fel
hangzik a nézőtéri taps. A Nemzeti Szín
ház örökös tagja ebben a darabban egy 
rőiesen hiú és csak a színpad világában 
élő gyámoltalan, pipogya ember, aki pont 
az ellenkezője színpadi lényének, Hamlet
iek és Rómeónak. A jelenetek során ez az 
örökös tag elég feltűnően kijelenti, hogy 

kora miatt már nem érdeklik a nők, 
dekát a szerelem hozzátartozik a mester
ségéhez és egy apaságot is vállalna csak 
azért, hogy a nagyközönség elhigyjc róla 
vzt, hogy még férfi.

A darab és karrikatura a premieren nagy 
sikert aratott és mi sem jellemzőbb a sza
tíra élethűségére, mint az, hogy a bal egyes
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Látogatás Maurice Chevaliernél 
a bécsi Konzerthaus öltözőjében 

Mistinquet fedezte fel Chevaliert és Alfonz spanyol király 
szabadította lei a német hadifogságból — Tiidötövése van 

és ködös időben nem tud énekelni
Bécs, szeptember 25.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A színpadról 
Ismerős hang hallatszik be a kulisszák mögé. 
Fáradhatatlanul énekel kedves angol és francia 
dalokat, híres slágereket.........C‘eláll mois" ....
,.O (hat Mitzi" ... Sous les toits de Paris" . .. 
Azután dörgő, végnélküli, szűnni nem akaró 
taps...

Ez tényleg ő. Chevnllcr... a szokásos egyen
ruhában. Szmoking. Puha fehér selyeming. Mé
lyen kivágott fehér mellény. A fején, kedvesen, 
cdrkcfogósan felcsapva a nélkülözhetetlen szal
makalap. Ez a kabalája. Enélkül nem megy 
színpadra Ajkán a híres Chevnlier-mosoly. így 
privátim is jókedvű. Kicsit liheg a fáradságtól 
de folyton nevet és látszólag nagyon örül a 
sikernek.

Az öltöző ajtaját, bármennyire is kér, könyö
rög, rimánkodik, fenyegetődzik az impresszárió, 

nem lehet becsukni a tolakodóktól.
Chcvalkr ledobja magáról a szmokingot, ki
gombolja a mellényt és beleveti magát a tükör 
melletti karosszékbe.

Ami most következik, azt tulajdonképpen 
mindennek lehetne nevezni, csak nem Cheva- 
lier-interjunnk Kattognak a fotográfus-masi
nák. őssre-vissza beszél. . . . angolul. .. fran
cián! . németül . . . Bábeli zűrzavar. Az im- 
nresszárió egyenként próbálja kidobálni a láto
gatókat. Persze, nem sikerül Megpróbálom 
visszaadni itt töredezett jegyzetek formájában 
•mit mondott:

. . . Lafayette után fi a második francia, 
aki meghódította Amerikát.

Négyezer dollárt kap New-Yorkban egy ön
álló dalestélyért. Menilmonlnntban született. 
Pária apacsnegyedébt n és tizenegy éves korá
ban már az utcán kereste kenyerét. A szalma- 
kalapon kívül van még egy kabalája.

fiain parira lépés előtt beparfümözi az ujja 
hegyeit

Egyébként soha nein használ illatszert. Mielőtt 
a színpadra ment — .....

nyomdász, akrobata, villanyszerein és utca! 
énekes volt.

Egyszer fellépett a párisi Follea Bergérchcn.

M » J n y I II ■

Terézvárosi Kaeare-
Varleift Színpad:™^
A főváros Ing olcsóbb ulnnnda t

Naponta két atflarlAs. d. n. és este %9 órakor. 
Változatos mtlaor. — Helyárak 30 fillértől 2 pengőig. 

páholyban ülő Herez cg Ferenc, aki tudva
lévőén igen közel áll a nemzetiszinházi kö
rökhöz. hangosan kacagott és rendkívül 
sokszor tapsolt Csortos Gyulának, akinek 

effy-<*g.V  mozdulatából azonban min
denki könnyen felismerhette azt a mű
vészt, akit Csortos Gyula éppen abban 
a pillanatban alkalomszerűen magának 

elképzelt.
A Nemzeti Színház örökös tagjai azonban 

nem fogadták ilyen derűsen a jólsikerült 
karrikaturút és már szombat este elterjedt 
a hire a Nemzeti Színházban annak, hogy

az örökös tagok a legdurvább becsület
sértést látják a darabban.

Az örökös tagok közül két előkelő színész 
föl Is kereste a Nemzeti Színház ügyeit 
vezető Csathő Kálmán főrendezőt, aki
nek előadták sérelmüket és tőle elég

tételt követeltek.
A legnagyobb felháborodással beszéltek a 
szerző állítólagos „sértéseiről**  és ezt annál 
nagyobb rosszalással vették tudomásul, 
mert Vaszary János, a színház egyik kitűnő 
tagjának bátyja, a szerepet pedig Csortos 
Gyula, a Nemzeti Színház eminens tagja 
játssza.

Mi csak azt tesszük hozzá, hogy a kar
rikatura talán azért is oly életrevaló, mert 
hiszen Csortos Gyulának mint nemzetiszin
házi tagnak, módja volt megfigyelni azokat 
akiket a színpadon karrikiroznia kellett. 
Viszont nem irigyeljük Csathó Kálmán sze
repét, aki ugyan mint a Nemzeti Színház 
vezetője, kénytelen az örökös tagok repu 
tációja érdekében eljárni a Vígszínháznál, 
de mint szerző bizonyára meggyőződése el
len cselekszik, ha az írói szabadság ellen 
bármilyen lépéseket tenne.

Itt bemutatták Mistlnguetnek. Az fedezte fel 
tulajdonképpen. Mosolygott mikor bemutatko
zott Mistinguet jól megnézte, aztán csak eny- 
nyil mondott:

„Barátom, ezt a mosolyt vegye fel a szín
padon és soha, soha ne hagyja el!

Ezzel karriert fog csinálni**.  Igaza volt. Ettől 
kezdve támogatta őt a nagy színésznő.

A háborúban bevontfit, huszonnyolc hónapig 
volt a tiizvonnlban mint közkatona nkkor 

tUdölUvésacI német hadifogságba esett.
Ködös időben ma se tud énekeim. A fogságban 
időtöltésből megtanult angolul. Mirtinyuett itt 
sem hagyta cserbe mosolygó barátját.

Kérvényt Intézett Alfonz spanyol királyhoz, 
aki valamikor bónmlója volt művészetének 
ca arra kérte, Imgy járjon közbe Vilmos 
császárnál Chevalier kicserélése érdekében.

Alfonz teljesítette a kérést és Maurice, a párisi; 
apacs, királyt protekcióval kiszabadult.

Nyolc évv.i azelőtt ment először Amerikába. 
Azóta onnan csak rövid vendégszereplésekre 
engedik el.

— Utolsó nagy filmem a Hercegnő szabója!
— mondja, ez a legkedvesebb, de tovább nem 
tud beszélni, mert kinn zúgni kezd a köxönség. 
Mégegyszer hallani akarják Chevaliert.

Előadás után vacsora, aztán lokál. Az im
presszáriónak rossz sejtelmei vannak. Chcva- 
liernek tetszik az éjszaka. Fáradhatatlanul tán
colt. ivott, énekelt és nem hagyja el soha a 
mosoly, amit Mistinguet parancsolt rája.

(a... I.)

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Kétségen kívül e hét legjobb filmjét Rol- 
váry Géza neve fémjelzi. „Nem kérdem ki 
vagy...“ című kellemes, finom és elegáns 
filmet, amelyet a Royal Apollóban és Ka
marában sciilenek, érdemes megnézni.

Filharmóniai bérletek
R nagyszerű mflsoni hangverseny (Mahler 
Vili!), Dohnányl Ernő vezényletével, legkitű
nőbb szólistákkal: Rlcci, Erlca Morlnl, Pold! 
Mlldncr, Engel Jván, Tolmányl, Ungár Imre és 
Lewltaky. Bérletek a hangversenyekre és fő
próbákra 25 százalékkal leszállított árakon az. 
Operában és Koncertnél (IV., Váci-utca 23. Te
lefonj 884—64) válthatók.

Premier után
JÓ HÁZBÓL VALÓ URTLANY. A Vígszínház 

éppen fordítva cselekszi mindazt, amit tavaly. 
A tavalyi nchézágyukat a könnyű ütegek vál
tották fel és inf, minden stratégia niegcsu- 
folva. ezek vették be a várat! A közönség 
ugyanis szórakozik és nevel. Milyen kincs, mi
lyen aranyvaluta ez a műi világban. Sem 
Vaszary János, aki különben egv történés nél
küli, vicc-záporból álló háromfelvonásost ho
zott, sem u színház, amely azt előadta, nem 
gondolt többre. És ez meg is látszik Vajda Pál 
ötletes, tehetséges és friss rendezésében Mi
lyen jó volt nekünk hallgatni Dayka Margit 
kedves szivhangjait, Rajnai Gábor, Hajmásig 
Miklós, Gárdonyi Lajos, Kertész Dezső, a bájos 
és tehetséges Ladomérszky Margit mókázúsait. 
No és a Csortos.’ A legjobb, a legpompásabb 
és legeredményesebb mulattató. Zseniális!

ÍRJA HADNAGY. Azt a keinényfadobogót. 
amelyet a Művész Színházban a „Tűzmadár" 
sikere miatt hiába építettek, most eredménye
sen használja tel Bárdos Artur szinházszerel- 
mes szive Miller Rózsi írja hadnagy cimü já
tékában, amelynek mesévé stilizált képei és 
hangulata kellemes impressziói váltott ki — 
az első órában. Mert hát ez a szép színház, 
ezek a finom dámák és rokokó-tipegések 
mint hogyha kifárasztották volna egy kicsit. 
Ez ellen szól azonban a vegyész-irónö pom
pás kémiai tudása, aki a szatíra maró folya
dékjával öntötte le ezt a habostortát, hogy itt
olt, egyes kellemes igazságok hallatán torkun
kon akadjon a falat. Turay Ida uj szerepköré
ben mint egy ijedt madárka, bájos és elragadó. 
Délig Ferenc, a sárkányfnló lovag, igazi férfi, 
a többiek, a kicsit szavaló Harsányi Rezső. 
Baróthy József, Gárday, Apátiig és az az áldott 
kövér Huszár Pufi, meg a névtelenek egész se
rege, kitűnő. Nádor zenéje stílusos.

A NAGY DÍJ. Csurka Péter, invenciózus 
és határozottan tehetséges fiatal iró meg
lepetést keltő mondanivaló kinccsel lépett 
a világot jelentő deszkákra. A Kamara
színház a „Nagv dij" című darabjában 
Peéry Piri, Lengyel Irén és Vértes tetszet
tek.

MANOLITA. Szerep, szerep, ruha, remek 
díszlet, csinos gőrlök, még egyszer szerep, 
felvonulás, finálé, was willst du noch mehr? 
Harmath Imre, az operettirók cárja, pre
zentálja a nagy adut. Azután megint egy 
remek tangó, egy bigin, egv nagy arany
ruha, Szokolay frakkban. Taps, egy kicsit 
meztelenül megjelenik llonthy, a nagy revü- 
primadonna. á la Manolita. Ja igaz is, mi 
is a mese? Nem fontos, nevethetsz a jó szó
vicceken. elérzékenyülhetsz a szerelmesek 
aranyfelhős tirádáin, elfütyülheted magad
ban a slágereket és kacsinthatsz a csinos 
szépségkirálynő - görlökre. Természetesen 
ugv, hogy a feleséged észre ne vegye. Szó
val: egy kellemes estét szerezhetsz magad
nak!

Stób Zoltán.

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Pelertel nótárius (%S) 
KAMARA SZÍNHÁZ; A nn«y díj 
VÍGSZÍNHÁZ: Jó házhói való urílánj (8) 
MAGYAR SZÍNHÁZ. Csók a liikör előtt (8) 
RE1.VAROSI SZÍNHÁZ: írja hadnagy («) 
FŐVÁROS! OPERETTSZINHAZ: Manolita (8) 
PISTI SZÍNHÁZ: A teve (H,
ANDR’.SSYUT! SZÍNHÁZ; Bolond vilíj (9)
I ABR1OI.A SZÍNI!AZ-VARIETÉ: Megnyifóniilsor (81 
TERttZKÖRUTI SZÍNPAD Tő'önk tanulhnlnak (•) 
BETHLENTERI SZÍNPAD, fiókos ráment ('i«R 
STEINHARDT SZÍNPAD: Tréfák. bohózatok (SÍ9) 
KOMÉDIA ORFEUM: Suliimon Béla (Va») 
MODERN KABARÉ; Kahos G,ul« (’áO)

Flnlta le comedln... Sajnos a tündérmesék
nek Is néha tulprózal végük van. Végkiárusitás 
Dolly Jancsinál. Tavaly még egész Pária a 
megnyitásról beszéli, aminőhöz, no meg magá
hoz n szalonhoz hasonlót még sohasem láttak. 
Azután Párlsra Is ráercszkedett a krízis, n gaz
dag amerikaink már csak a Dchobra-regények- 
ben találhatók, maga llotlv Jancsi Is beteg 
lelt... Minek kell akkor Pária legelegánsabb 
helyén, a Champs Flyséen, ez a tündérszép, de 
’<ongó üres szalon. A rossz nyelvek három mil
lió deficitről beszélnek, ennek híre persze nehe
zebben jut el a magyar Intlmplstákig, mint 
mondjuk egy magyar erupier vagy egy magyar 
táncosnő „mesébclllö**  karrierje. Pedig több 
mint három hónnpja bezárva állanak a „Haute 
Cnutare" szalon ajtajai és most Is csak azért 
nyíltak föl, hogy mindent „likvidáljanak/*  Há
rom-Ötezer frankra tartott divatcaodák, nagy
szerű belépők és luxustoalettek mindössze 
száz-kétszáz frankért kerülnek eladásra. Az el
adás csak kér. alatt folyik, száz frankra becsült 
eredeti brüsszeli csipkék tiz frankért, selymek, 
végek centekért cserélnek gazdát. Illetőleg dí
szítik azokat, akik „Dolly Jancsi ruhákban**  
Dolly Jancsi pillanatnyi balesete nélkül soha
sem tudtak volna Járni.

★
Az őszt tárlat a Nemzeti Szalonban mefflrpe 

lést hozott. Hal fiatal erőteljes, remek munkált 
láttuk X legjobban Zakár Zoltán ..Kirándulás'1 
és „Csendéit t" porcellánflgnrúival cimü munkái 
tetszettek, gyönyörű szín hatásaival, erőteljes és 
meglepően nyílt kifejezési módjával.

♦
Érdekes, sőt szenzációsnak mondható 

hy mén-hír érkezik Bécsből. Dénes Oszkár,' 
aki a Hawal rózsájában Játszik, megkérte 
egy parlnernője kezét személyesen, azután 
telefonon Is a kedves papától. Nos, ki az Il
lető? Páll Erzsi, a llawal rózsája bájos és 
tehetséges szubrettje, Dénes Oszkár part
nere. A választ, sajnos nem tudom megírni, 
de talán nem is ólján nehéz kitalálni.,•

Oivatrevü
áruházunk 

női ruha osztályán 
holnap, hétfőtől kezdődően 
naponta d. e. 1/®11—1 ,1-ig 

és délután 3—1 >5-ig

ReiMtotísri kein nefí 
az összes őszi és téli 
divatuidonságok

Reggeli, délutáni és estélyi 
ruhák, kötött ruhák, pijamák, 

átmeneti és téli kabátok, bundák, 
kaíapok, gyerme kruhák 

és kabátok

Rákóczi-ut 72-74

— Ennyiért a pályaudvarra sem megyek 
irta Németh Mária a Labrloltt-szlnház Igaz
gatóságának, amely tlzennégynapos- ven
dégszerepléséért busz ezer pengő gázsit kí
nált fel. Örömmel regisztráljuk, hogy Né
meth Máriának milyen Jól megy.

♦
Csendben befejezték a legújabb magyar han

gosfilm felvételét — nem a Hunniában. A Ma
gyar Filmiroda is készít hangosfilmet. Major 
Dezső, a kitűnő rendező ..A hipnotizált feleség" 
címmel késziletl egy vígjátékot Ráday Imrével, 
feleségével. Erdélyi Miéivel, BékefTi Lászlóval 
és Rajna *Alíce-szal.

♦
Érdekes és újszerű előadássorozatot kezd 

a Kamaraszinházban ..Műhely**  cimcn PíinköxU 
Andor és Tábori Pál. Nyolc matiné a mai élet 
egy-egv problémáját öleli fel és annak kereszt- 
metszetét adja versben, drámában, énekben, 
láncban és zenében. Az első előadás október 
16-án délelőtt a „Nagyváros hangját" szólal
tatja meg.

*
Manolita harmadik felvonása: élt egy 

napig. Kihúzták ti premierre. I'ejfáiára ezt 
lehetne írni: l'nalomila^ Nem kár érte, an
nál többet ér az első kettői

★
Nem csekély felllinést keltő a budapesti 

társaság körében, hogy zeneszeretetéről köz
ismert báró Herczog András közgazdaság! 
'evékenységét kibővítette és az Idei szórón*  
!>nn mint aktív hangversenvrende-ő rog be
mutatkozni. Az egyik törekvő fiatal hang- 
versenyrerdezíl vállalat kön’ velheli el a 
fiatal bárót mint csendes társat, akinek 
nénvügyl támogatásával már egy sereg rem- 
zetközl művész hangversenyéi kötötte le.

★

A Rethlenléri Színház szakított a múlttal 
és háromfelvonásos darabot mutatott be: 
Erdélyi Mihály „Csókos regiment ' cimü 
'áncos vigjálékát, amelyhez Zalainak Géza 
irt kitűnő táncos betétszámokat. .1 közönség 
rendkiviil jól mulatott és sokat tapso t Fc- 
renczy Marikának. Takács Rózsinak, Tamás 
Benőnek, Szentiványinak és minden szerep
lőnek.

M
A Magyar Filmhíradó aktuális beszámolói kö

zött e héten üdítő változatosságként hatolt egv 
kis Pallay Annának, a már európa-
szcrle híres tóncpcdagógnsnuk egyik legkitű
nőbb tanítványa, a nyolcéves Heimann Kitty 
táncolt egy számot. Az elragadtat s moraja fu
tóit végig a közönségen. A nyolcéves tánccsoda 
azonban tudia, hogv a jó pap hoVig tanul és 
tovább képezi magát a Pallay-láncakadémián.

♦
Vasárnap délután a Magyar Színházban a 

Torockói menyasszonyt játszották, amelyben 
egy uj színész: dr. Havas József István tűnt ki 
Izmos tehetségével. A fiatalok Oengerv-utcai 
színházában uj szerzők darabjaiban: Frank 
Lili, Vértes, banda és a rendező: Lóránt 
György kaptak sok tapsot.

♦ Az Astoria Taverna megnyílt. Minden dél
után és este tánc A kiváló jazz zenekar veze
tője Szilágyi Sándor flccotdcnn virtuóz. Az 
újonnan átalakított felső különteremhez min
den este Kóczc Antal hallgató- és tánetnuzsi- 
Icája.

* A teljes színházi fronthoz még egy színház 
megnyitása hiányzott l.akner bácsi gyermek- 
szinházáé! Vasárnap délután a Vígszínházban 
kezdi meg szezonját ez a népszerű kis színház, 
amely nagy feikérzültséggcl indul az uj évad*  
l.nu. A régi nompás górd n I >.ül |e»- •rzőclte1 tt 
meg vagy tiz uj gyermekszlárt. élükön a kis 
Major Idával, akinek koleráinréne.ke a szak
köröket eddig is bámulatba ellette. A b"mn(nló 
előadáson magas vendégek ígérték megjelené
süket.

• R. I,akáca Erzsi mozgásmfivészetl iskolájá
nak ni helyid re b. n a íruitiis me»! •’ lelt. 
Gyógytorna. TestfogynsztAs. Tisztviselőknek 
kedvezményes esti tanfolyamok. VI , Vilmos 
császár-ul 31. I. — Telefon: 299- 45. és 
441—19. FclvUágusilás 11—1-ig és 4—6-ig.
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:JIÍTFOlJPODTNinO^
Harmincöt gól a vasárnapi teljes 

bajnoki forduló mérlegén
A nyálkahártyák és pofonok „propaganda" mérkőzése

Szeged-.III. kerületi FC 4:2 (2:1)

A Ferencváros jobb gálarpnyával a bajnoki lista Híre került — 
Minden soroksári gó.ra kettővel felelt a Hungária — Rosszul 
végződött a Bocskay újpesti weekendfe — A Nemzeti és a Kispest 

pontokat hozott vidékről
A negyedik forduló mind h tizenkét rsa 

patot sorompóba állította. Érdekes forduló 
solt ez, amely, ha a pontok tekintetében 
nem is. de a gólarányt tekintve, már meg
határozta a tabella első és második helye
zettjét. Eddig ugyanis a Ferencváros és a 
Hungária teljesen egyforma ponttal állt az 
első helyen. De ez a forduló nemcsak a ve
zető, de a hátsó régiókban lévők közt is 
lényeges eltolódást idézeti elő.

A Ferencváros nem nagy játékkal 
ugyan, de tökéletes biztonsággal fek
tette két vállra az őszi szezon mumusát, 

a budaiakat.
Tehát nem sikerült a fekete-fehérek pont
rablása. A Hungária Soroksáron mintegy 
hatvan percig nem bírt a nagyszerűen fel
javult és igen lelkes soroksáriakkal. A csa 
pat tengelye és közvetlen védelme koránt 
sem állt felndula magaslatán, igy

a Soroksár is három gólhoz jutott a 
kapott hat ellenében.

.4 debreceniek eddigi legsúlyosabb vere
ségüket szenvedték el Újpesten. A lila-fehé

rek nagy góhirányu győzelme nem téveszti 
meg a szakértőt. A csapaton még mindig 
sok a csiszolnivaló. Szeged csapata viszont 
igen értékes győzelmet aratott a feltűnően 
gyenge óbudaiak ellen. Az Attila szánalmas 
játéka felháborította Miskolcot, a Somogy 
azonban igen nagy javulást mutatott s a 
Nemzetivel megosztozott a pontokon.

A magyar—osztrák mérkőzés előtt mu
tatott formák korántsem elégíthették 
ki sem a közönséget, sem a szövetségi 

kapitányt.

A bajnokság állása a következő:
ront1. Ferencváros 4 játék 20:2 8

2. Hungária 4 23:5 8
3. Újpest 4 12:4 7
4. Budai 11 4 8:7 5
5. Szeged FC. 4 8:9 3
6. Nemzeti 3 7:8 3
7. Bocska: 4 7:11 3
8. Soroksár 5 11:21 3
9. Kispest 4 fi:14 3

to. Hl. kér. 4 8:10 1
11. Somogy 4 5:13 1
12. Attila 4 1:16 1

A mérkőzés a nyolcadik percben kezdődött 
nagy kavarodással fűszerezve, amelyből

■ szegedi paprikát Lukács szállította. 1:0.
III. kerületei a nehéz fűszer alaposan fel

paprikázta s olyan soro
zatos durva jelenetekre 
ragadtatták magukat, hogy 
a rendőrkapitány a birót 
is figyelmeztette a testi 
épség tiszteletben tartásá
ra. A szegediek szebbnél- 
szebb támadásokkal gyö
nyörködtetik az Óbuda- 
ellenes közönséget s a 30. 
percben

Korányi II. beadásá
ból Lukács ismét szép 

gólt lő. 2:0. 
Korányi II. Ezután az „újonc" Skvi 

rek ismertein meg félel
metes talpával Berlókot s a pillanatnyilag 
visszaeső szegediek assziszlálása mellett

Győri II. egyedül lefut s a 
Pálinkás mellett gólt

A

wM

A 20. percben sorozatos ostrom után korner 
esik, amelytől azután

a végén Havas lö gólt. 3:1.
A 35. percben ismét szép szegedi akció követ
kezik, amelyet

Lukács fejez be. 4:1.
A kerület csak nehezen tud összehozni egy 
gólhelyzetet és ez is offszájd. Ami nersze nem 
jelenti azt, hogy a biró megakasztaná a játékot. 
Mit! Hadd lásson a közönség futballt) Hát a 
közönség nem sok futballt lát már ezután, 
mert a mérkőzés fokról-fokra durvul.

Közben Blaskó keresztlabdája huszonöt 
méterről szépen a sarokba száll. 4:2.

A 37. percnél tartunk, amikor 
zelellérésbe" keveredik, amelyet 
gyaráz meg, úgyhogy kiállítják, 
azonban a III. kerületiek 
Lutzot is hasonló sors éri. Alaposan pfujolják 
az óbudai centerhalfot.

— Keménykötésii gyerekek ezek a szegediek, 
— hallani.

Havas „né- 
lábbal ma- 
Ugyanekkor 

.vezérszónokát",

Rezesbanda várta a Hungáriát a soroksári népünnepélyen
Hungária - Soroksár 6:3 (2:1)

KoaaNyi r UottANyi 1.

kapuból kicsalt 
gurit. 2:1.

BiftO

Gyuacsi

LUKACS

PocGAft

A SZEGEDI „DEFTER" ÓBUDA BÜSZKESÉ
GÉNEK. MÁSODIK FÉLIDŐ 35 PERC 4:1.

kíOÍUH^i K

Ebben a pillanatban Lutz a közönség pfujo
lásától indignálódva, nyálkamirigyeinek termé
két a közönség soraiba helyezi. Az éktelen lár
mából is kihallani:

— No látja, az óbudaiak viszont — kemény- 
köpésüek...

A közönség sem hagyja annyiba a dolgot s 
amikor Lutz a lejáróba kerül, kamatostul kapja 
vissza a sértéseket.

Nemsokára vége van a „nyálkás" mérkőzés
nek, amely a fütty után sem hoz enyhülést a 
háborgó kedélyeknek, mert az egyik , szegedi 
a tumultusban akkora" pofont ka'p Fl'ro islertől, 
hogy csak az öltözőben tudta megtalálni az 
egyensúlyát.

Szerencse, hogy ezt a „propagandamérkőzést" 
csak háromezer ember látta!

Szünet után Lukács támadása jelent veszélyt, 
átmegy mindenkin, majd Birót tizenegyes- 
gvanusan nyomja s igy meilélovi a labdát. 
Vass biró mindebből semmit sem vesz észre, 
nem fütyül Lutz faultjánál sem. Annál inkább 
a közönség.

—_No, ennek a bírónak is kifejező neve van. 
_  ff
— Még a feje is — vasi — hallani az elkese

redett logikát.
A biróproblémát azonban elaltatja Szeded 

meg-megujuló ostroma, amely közben Lukács 
ismét elpasszol egy nagy gólhelyzetet. Nagy 
füttykoncert fogadja Lutz benyulását, amellyel 
Kisst találja állón, majd az ezután keletkező 
„rumliban" Steíner sérül meg és végleg kiáll.

a csapat már a harmadik komért lövi. Két 
szélsője elsőrangú Viszont a Hungária táma
dásai pechesek, Otlávit kétizben is ofTszájdon 
éri Boronkay füttye Kalmár szép akciója gól- 
szagu, de a tizenhatos előtt soroksári hendszet 
jelez a biró sípja, amit azonban a játékosok 
nem respektálnak s a továbbjátszás eredménye 
Cseh érvénytelen gólja. A nagy zajban a tri
bün közönsége nem hallotta a sípolást s a bírót 
nem a legkedvezőbb jelzőkkel illeti. Pedig nincs 
igazuk. Soroksár remekül küzd. Váratlanul ke
mény dió. A Hungária kapkod. Weber helyén 
nagy íir tátong. Szabótól indul egy támadás s 
tőle száll az iveit beadás is, melybe **'  
belebokszol és a labda menthetetlenül 
dűl.

Kiilön autóbuszok ont- 
jók n Terézvárosból a 
kékfehér drukkerhadat. 
Autók bosszú sora egy
mást kergetve robog So
roksár felé. A HÉV is kü- 
limvonntoknt indítóit ez 
nlkalommnl. Kirándu
lásra m'gy vagy kétezer 
ember. A Icgtíiibje első
ízben látogat 
sárra. Kint 
példás rend, 
nngvobb izgalom. .4 pesti 
vendégekkel együtt vannak 
Hegyoldalba vájt ülőkék, egészen . 
szerűen". A soroksáriak őszintén és leplezelle- , 
niil mcRmondjAk: IhinRArlí-veréirr kfítUlnrk. Ita BAr.ay nrn. nynll volna 
Nrmrrllnlnll ,í.,ló<ll«ílw öllöllellík n «emml „In .Miiem jul l
suájfolt" pályát De sűrűn *»■■■■«■>  •< »!«>'<>»'> “ * ’’
és kékfehér zászlók is. Sőt a tribün oszlopait

cl
H
de

Sorok- 
pályán 

nál Kalmár
vagy négyezren, 

.hoheuiarte-

Bácsay 
beper-

öngól. 1:1, 25. pere.
■- a a labdához.

. era Ju* " kapuba. Soroksár
vannak a lilnfchér most mindent belead. A Hungária percekig 

, kutyaszorítóban. Korner komért követ.
- Még el lehet veszíteni — mondják a kék

fehér hívők fogvacogva.
Határozottan szép, 

meccs. A 38. percben

ugy az Revizori tanfolyam kóazlUB1 «■ |egyK*ött»*rl«t  

or. Erwe dux ív. vaci-utca 84 «

Füttyel iraktálták az Attilát a Népkertben
Kispest - Attila 3:1 (1:0)

MISCMUNG

A VII.LÁMIGAZOLÁS CNlMBORASSZÓJA: 
WEBER 12 MÁSODPERC, ALATT ÁTIGAZOL 
SOROKSÁRHOZ ÉS OLYAN GÖLT RÚG A 
HUNGÁRIÁNAK, HOGY ÚJVÁRI ÁLLA LE
ESIK. MSODIK FÉLIDŐ 12. MÁSODPERC. 2:2.

lendületes, változatos a 
Szabó i veit beadására

UniARl WíBtR. MCrANtftt ,
humgKraa

Is ilyen papirdrapériákkal vonla be nz előzé
keny vezetőség.

„Minden kól ulán rAszcndlt ■ reaiea- 
pundn .. .* ’

— mondják őrömtől sugárzó arccal a benn
szülöttek.

Természetes, csak a soroksári gólokra gon
dolnak. Tényleg az egyik kapu mögött kotta
állványok előtt üldögél a helyi fúvószenekar. 
Boronkuy bíró öltözőjébe benyit cgv jóakarója 
s Jőindulnlnlpg kioktatja, hogy menekülés ese
tén a hegyoldalban van egy kanális, azon ke
resztül a: utcára lehet iutni. De Boronkav is 
nyugodt, int. hogv nem lesz rá szükség. Nagy 
tapsot kapnak a pálvárn lé|x5 csapatok. A kö
zép tájékán körbeálhuik s megkezdődik az 
ünnepség. A zonckai. amely előbb valami isme
retlen soroksári foxtrottot zengett, most a 
Himnusz gyönyörű akkordjait játszotta el. 
Majd Pámer. a soroksáriak vezetője beszédben 
üdvözölte n Hungáriát s virágcsokrot nyújtott 
át Brüll Alfrédnek, aki remek szónoki beszéd
del köszönte meg nz üdvözlést és jókivánatnit 
tolmácsolta a fiatal elsöns/lálvii egyesületnek. 
Viszonzásul a Hungária zászlóját adta aján
dékba.

— Felállni' Felállni! Ne szónokoljunk. Kezd
jék a játékot — lürclmellenktdeli a közönség.

Végre sor került erre is s felálltak a csapa
tok. A Hungáriában l’j'ári a kapus, a Sorok
sárnál Kautzky. •» kitűnő iránviló csatár 
hiányzik. Kél Hungárla-kornrr a nyitány Mind
kettő Kalmár hiilnlmas fejesével végződik. So
roksár jól tartja magát. Sőt nz 5. percnél jár 
ar óra mutatója. "mikor korúért érnek el. Ml- 
sehiing szén ívelését Griibcr II fejeli élesen, a 
labda a védők vállain pattog s végül a halálra- 
r 'mült Ulvári mcllrtt a hálóba táncol 0.1.

„Na, te Ilyet! I tye, hogy megférjük ■ 
Hűnk áriát.. .*

Ilyen öröm még aligha érte a kis városkái. 
A ki*  Kohut ujabb nagy helyzetet teremt. Sót .

Csehnek csak a fejét kell odatartania. 2:1. So
roksár még mindig nem adja meg magát...

Szünet után alig kezdik, amikor
Mlschung lefut a éles beadását Weber még 
élesebb, bonibaszerit lövéssel a saját csa

pata hálójába lövi. (12. másodperc.)
Újvári csak ámult-bámult De a közönség is 
megrökönyödött. Webert játékostársai nem csó
kolták össze a szép gólért Ki hitte volna: 2:2. 
A Hungária rákapcsol, de nem megy ugy, mint 
kellene Hiába, hiányzik a füvespálya. Ezen a 
laza homokon csak a Soroksár tud. Mischung 
felsőlécet lő Tyüh, az. áldé-ját, mi lesz itt . .. 
A Hungária viszonozza a kapufái, söl a meleg 
helyzetek is mind gyakoriabbak.

— Pár esz maratna asz eretmény ... Pfuj, 
piró. Párát ky káncsbltl...

Végül Ticska felébred álmaiból s belövi a 
várvavárt gólt 3:2. Majd a soroksári védelem 
Szabót gánccsal akasztja meg: tizenegyes. Ba
rátky belövi. 4.2

Ezután Boronknvnak kínos incidense támad 
egv vezetőségi taggal, akinek nekiront s a pálya 
szélén metlbehokszolj-í egy vélt sértés miatt. A 
soroksári közönség különösen azt vette rossz
néven Boronkaytól. hogy vezetője karjáról le
iéi te ti rendezői szalagot. De a játék tovább
folyik s szinte alig veszi valaki észre, hogv 

fövi ar 5. gólt, majd a negy
venedikben Szabó a íia 
teáikat. 6.2. A 4.1 ,ate
hén még Zmicknek sike
rült szépíteni az eredmé
nyen. 6:3.

— Natyon jól játszot
tatok. Ha a píré nem 
adta folna a piinletőt, 
más lenne asz eretmény...

Szóval: Soroksár meg
elégedett. De h Hungária 
sem panaszkodhat, mert 
védelme rászolgált a há
rom gólra.

Miskolc, szeptember 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A miskolci közönség rossz napokat él. 
Hétről-hélre súlyos megpróbáltatások rontják 
a hangulatot. A sorozatos kudarc leapasztotta 
a publikumot: 1200 nézői

— Utoljára néztünk meccset — mondták a 
végén orrlógatva.

Tény az, hogy a miskolci csapat rászolgált a 
vereségre. Rosszabb már nem lehetett. Nemcsak 
a tudás, de a lelkesedés is hiányzott az Attilá
ból.

A Fcrencváros-meccs után nem lehetett rá
ismerni av együttesre.

Ezzel szemben Kispest céltudatos, leegyszerűsí
tett lelkes futballt játszott. Különösen Serényi 
és Purczeld tüntette ki magát, övék a győzelmi 
pálma. ,4 félidő egyetlen gólját a 20. percben 
Szenes lőtte. Ezután az Attila durvaságokra 
ragadtatja magát, nagv baj van a kondícióval...

Szünet után Serényi! Vadász felvágja, 11-es. 
Purczeld góllá értékesíti. 2:0.

Majd Szabó megsérti a birót, amiért kiállítás 
jár. .4 10 emberre apadt miskolci csapat nem 
komoly ellenfél. Serényi végigdriblizi a védcl- 

1 mvt x már. 3:0! Magyar becsületgólja sem sokat 
I változtat az eredményen. A hangulaton még ke

vesebbel, mert a közönség kifütyüli „kedven
ceit" is meg a birót is ...

Az Újpest ezúttal nem ijedt meg a debreceni legényektől.
Újpest — Bocskai 5:0 (1:0)

A Bocskai az Újpestnek mindig igen komoly 
ellenfele szokott lenni, még akkor is, ha a 

i. Ezt a lilák a múlt évben 
is tapasztalhatták, ami
kor csak 6:ö arányú dön
tetlen eredményt tudott 
elérni saját otthonában. 
A Bocskai most is veszé
lyes ellenfélnek ígérke
zett, annak ellenére, hogy 
Moóré helyett Kevlczky 
játszott centerhalfot. Ez 
a veszély azonban csak 
egy félidőig tartott, mert 

a szünet után a Illák 
mind nagyobb dán
nal feküdtek a kiiz 

Is Imponáló győzelemmel
hagyták el a pályát.

Az újpest határozottan rászolgált a győze 
lemre, mert a csapat erősen javuló formáról 
tett tanúságot.

Az első félidőben azonnal az Újpest veszi a 
kezébe a játék irányítását és a 10. percben 
Jakuhe ártatlannak látszó labdája a későn el
nyúló Fehér mellett a halsarokba gurul. 1:0.

Futball- 
Túra-
elascreleaek reohban, 'ego'rtAhhsn 
DR. kAldor és fivére 

•porthAzábsn (ralAi sportniübelyt
HRZSÉBaT-KÖRÜT bzAm.

Feltétlen kérjen Árajánlatot.

meccs Újpesten

Szalay
delembe s végül

Cseh a 38. p -ben

Weber

Ezután Steiner szép lövése jut a kapu mellé, 
majd a Bocskai ellentámadásából Vinczc bom
bája halad el a kapu mellett. Most a Bocskai' 
csatársora több formás támadást indít s előbb 
Markos csavart beadását Acht szép elvetéssel 
fogja el, majd Zilahy rúg gólt, de ezt a kitü
nően bíráskodó Kiéin Árpád már egy pillanat
tal előbb offszájd címén érvénytelenítette. A 
Bocskai csatársora a mezőnyben szépen kombi
nál, de a mezőnyben hiányzik a kellő erély és 
a szemfülesség s igy kiegyenlíteni nem képes, 
bár több gólhelyzete adódik, mint ellenfelének.

Szünet után az 5. pereljen szép Bocskai tá
madás eredményeként Markos rug gólt, de ez is 
érvénytelen offszájd miatt. Ezután ismét a 
lila-fehér legénység veszi kezébe a játék irá
nyítását s főként a kitünően diszponált Szalag 
révén állandóan frontban van. A 10. percben 
Steiner a hátvédek között kiugrik és átadását 
a befutó Auer két lépésről a hálóba vágja. 2:0. 
További újpesti támadások ulán a 20. percben 
Farkas—Auer ossz játékából Jakabé a kifutó 
Fehér mellett a 3. gólt is megszerzi. Most 
néhányperces Boeskai-lámadóssorozat követke-

F. T. C. sporiie'ep. üntii-ut
1932 okt. 2-án, vasát nap d u. fél 4 órakor 

labdarugó mérkőzés

ítisM MManrsziB
váloga'oti csapa ai között.

1). u fél 2 órakor
MürtD varos válogatottja - ts a Pret. uta

vAlógatottia közölt
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stk, de ezt ax újpesti védelem, élén Dudással, 
biztosan parírozza. Váltakozó játék ulán a 36. 
percben Jakuba magas lövését Fehér szép stí
lusban fogja. Két perc múlva azonban Auernek 
a lécről visszapattanó labdáját Jakube az el
lenkező sarokba helyezi, 4.0, majd a 45. perc 
ben ugyancsak Jakube révén az 5-ik gólt is

A budaiak

TOLDI

nagy vizsgáia remekül siherült, csak épen kit pontnyi 
vizsgadijat fizettek

Ferencváros—Budai 11 3:0 (2 :0)
Nehéz mérkőzés előtt 

állt a Ferencváros, ami
kor a nagyszerű formá
ban lévő Budai 11-et 
kapta ellenfeléül A papír- 
forma-jósok azonban ez
úttal csalódtak s

a Fradi aránylag si
mán zsebeli be a két 

pontot.
A mérkőzést a Ferenc
város kezdi s rögtön ha
talmas iramot diktálva 
perceken keresztül őst ro

mól. A 4. percben
Takács—Táncos-akció következik. Táncos 
labdáját Takács átlépi és Így Túrái nyugod

tan vághatja a labdát a sarokba. 1:0.
A Budai lt azonban nem lankad a gyors gól-

TÚR KV

lU'RPMl 1

TOLDI
t

FtWfH

1 ruaAy*o----

TUBAY Őszi KIRÁNDULÁSA A HALSZÉLBE-. 
SZÉP KIS TUBA, SŐT EREDMÉNYES IS. 
TAKÁCS KIVÉTELESEN összetalálkozik 
A LABDÁVAL ÉS GÓL. MÁSODIK FÉLIDŐ 

40 PERC. 3:0.

tál, sőt magához ragadja az irónvilást is. A 
budaiak tengelyében Polgár játszik, akit hét- 
közben csonttöréssel pnrentáltak el a lapok. A i ■ n_>„i :aa~:i...~.. :a>zi  ___ s.  ...... «./.» , v*—j—.. „ - .............. ... „ „

| kező percben tiszta helyzetből Toldi guritja a 
kapus kezébe a labdát. A 43. percben azután 

Tural robog ki Kohut helyére, cenlerczését 
Toldi fejeli, majd Horn kiejti, úgyhogy a 
kis Takács villámgyorsan begurlthatja. 3:0.

Már oszlik is a közönség s bizony keserves só
hajokat hallani széllében-hosszában — ellenére 
minden győzelemnek — a Fradiról.

, — Hja-ja! Eljárt az idő a Takács-dinasztia

fiatal, jófizikumu játékos azonban egy hét 
alatt legyőzte ezt a nehéz hírlapi kacsát s a 
„törött" lábával vidáman száguldozott a Fradi 
kapuja felé. Sok eredményt persze nem értek 
el, mert bármilyen iigvesen és ötletesen játszott 
a budai fiatalság, a tizenhatos táján valahogy 
hiányzott a kellő rutin. No meg azután sok 
volt a meglepetés is. amelyből a hirtelen lendü
let miatt nem sokat tudtok kihasználni. Sztan- 
csik egyik keresztlabdájára például két budai 
és két ferencvárosi .... *................ * *

A Somogy

anoajara petoaut kci nuuai , — n/u .... .
játékos futott hibásan, hogy I felett!...

kétszer vezetett két góllal, mégsem tudott győzni 
Somogy - Nemzeti 4:4 (3:2)

Kaposvár, szeptember 25.

Bihámy

(A Hétfői Napló tudó 
Zitájának telefonjelcn- 
lése.) Kaposvárott nagy 
érdeklődéssel néztek a 
Nemzeti meccs elé, mert 
ezúttal győzelmet várt a 
publikum. A hazai csa
pat ki is telt magáért s 

két alkalommal két 
góllal is megszerezte 

a vezetést,
de a fővárost csapat 
minden alkalommal ki 
egyenlített s végül is egy

pontot elhozott Kaposvárról.
.4 meccs a Somogy vehemens támadásaival 

indult s már a 3. percben Galambos megszerzi 
a vezetést. 1:0. A hazai csapat továbbra is tá
madásban vnn. a Nemzeti nem bir a kaposvári 
halfsorral. A 8. percben Pesovnik—Galambos- 
akcióból az utóbbi ismét gólt szerez. 2:0. Most 
ugy látszik, hogy a kaposvári csapat még növeli 
az eredményt, ez azonban nem sikerül, sőt a

Kis imbisz
Feltűnést kelteit, hogy a MUSz legutóbbi 

fegyelmi bizottsági ülésén egész sereg csinos, 
fiatal hölgy vonult fel, az ülés azonban a je
lenvolt férfiak legnagyobb szomorúságára szj- 
górván zárt volt. Sikerült kinyomoznunk a 
nagy felvonulás okát, melynek szálai még a 
legutóbbi lcány-uszóvcrscnyrc nyúlnak vissza. 
Ebben a kategóriában ugyanis 15 és fél évnél 
idősebbek nem vehettek részt, viszont annyi 
hölgy indult el a versenyen, amennyi ebben a 
korosztályban nincs is igazolva. A zárt ülésen 
azután igazolniok kellett a hölgyeknek az élet- 
korukat, ami állítólag meglepő eredménnyel 
zárult. A versenyben elindult hölgyek, ha nem 
is sokkal, de mind túl voltak a 15 és fél éven, 
csak ax egyik leányka nem érte még cl ezt a 
kort.

Az is föladta a versenyt.
♦

A Kis Imhlsznek iriák n következőket:
Igen tisztelt Szerkesztőségi
Azon meggyőződésben, hogy b. lapjuk még 

tréfás rovataiban is a tiszta valóságra törek
szik, legyen szabad közölnöm, hogy a „Kis 
Imbisz"-rovatban megjelent egyik jó mon
dás: ar. t. i. amely Bárányhoz Intézteiéit, 
hogy „akarsz-o világbajnok tenni?" ne/n 
Homonnaitól, hanem Keserű II. tői szárma
zik.
Tisztelettel: Egy résztvevő.
Készséggel közöljük a helyreigazítást, de el

várjuk, hogy most már Homonnai Sunyi küld 
jön be egy jó mondást. Jó bemondásban 
egyébként e héten egyik hölgyuszónk nyerte cl 
a pálmát.

nn EÉNUEQ szakorvos
■ vér-, hőn e« nem'betegek

nek rendel egész nap
■"TRKczrEtaSrE*®*  L Rókusaal nembM, 

elérik a lilák.
A meccs után nagyszerű a hangulat az 

újpestieknél. A gömbölyű Potya boldogan 
mondja:

— Beszélt helyettem a csapat.
Langfelder is meg van elégedve, akinek fő

leg Szalay játéka tetszett.

az

azután ötödiknek Tárnok tegye mellé. A Fe
rencváros támadásai rendszerint Kohut révén 
bonyolódnak le, de a Fradi , mackómukija" 
ezen a vasárnapon félelmetesen rosszul játszik. 
De nem jobb náln Takács II. sem, sőt Lykával 
hármasban holtversenyt játszanak az egyéb
ként ragyogó budai halfsor ellen. A 43. percben 
azonban hiába minden:

Toldi és Kölnit helyet cserél, Toldira nem 
vigyáznak eléggé, úgyhogy lövése pont a 

léc mellett fut hálóba. 2:0.
Szünet után a Ferencváros erősen támad « 

igy Hornnak van elég ideje bebizonyítania! 
hogy helyén van a tudománya, viszont a ferenc
városi csatárok szintén vigyáznak. Előbb Kölnit, 
aztán Takács, majd Túrái... nem nagy élmény 
ezt a játékot nézni. Klug bitóval sincsenek 
megelégedve a ferencvárosiak. Viszont elég jól 
ítéli meg a helyzeteket A 26. percben Kohut 
lefutását Webet keresztezi, a hazajátszott labda 
kornerre perdűl ugyan, de aztán a falsnál fogva 
mégis kapura fut, ahol Sztancsik helyezi a M*

majd

lóba. Klug helyesen komért ruyat.
Nagy a rumli emiatti 
Ezután előbb Magda nagy helyzete,

Polgáré hoz szint az egyébként egyoldalú já
tékba. Később Tárnok robog le s miközben Ko
rányi tizenegvesgyanusan szereli, mellélő. De 
visszaadják a kölcsönt a irodisták is s a követ

16. percben Horváth révén a Nemzeti is gólhoz 
jut. 2:1. A Nemzeti további támadásai során 
Joós lábáról lepereg a labda pont Gergely elé, 
aki Bihámy elé emeli s ő a kifutó Erdős feje 
főlőtt a hálóba helyezi. 2:2. A Somogy a ki
egyenlítő gól ellenére sem lankad s a 43. perc
ben Mészáros fejesgóljával ismét vezetéshez 
jut. 3:2.

A második félidőben a Somogy tovább tá
mad s a 11. percben Weinhardt fölött Pesovnik 
lövése a gólba jut. 4:2. Most Csárdás biró több- 
izben oíTszájd cimen megakasztja a hazai csa
pat veszélyes támadásait, majd Egrit vágja föl 
a Nemzeti védelem, de a 11-es is elmarad. A 23. 
percben Pesovnik éles lövését Weinhardt nagy 
stílusban fogja. A másik oldalon Bihámy jut 
kedvező helyzetbe, de az ő labdáját is formá
sán hárítja el Erdős kapus. A Somogy többet 
van frontban, mint ellenfele, de akcióit a bírói 
sip ismételten megakasztja s ezért a közönség 
hevesen tüntet Csárdás biró ellen. A 29. perc
ben a Nemzeti két komért ér el és a második
ból Bihámy kiegyenlít. A hátralévő Időben 
Gergely véletlenül fejberugja Joóst ugy, hogy 
a kaposvári bekket kiviszik.

Bemutatlak neki egy elszegényedett bárót, 
aki szép szavakkal pótolta az apró figyelmes
ségeket. önngvságának láthatóan nem impo
nált az előkelő cim, úgyhogy egy barátnője 
meg is feddte:

— Kérlek, nem illik igy fumigálni a bárót. 
Tudod, hogy kilcncágu koronája van.

— Zagson — gügyögte ennivaló bájjal 
őnagysága. Ma nem a korona a fontos, hanem 
a pengő.

Közvetlen lapzárta előtt lelkendezve állított 
be a szobába a szerkesztőségi szolga.

— Szerkesztő ur kérem, itt a marha, akit 
múltkor meg tetszett Inlerjuolni.

— Ja vagy ugy. Na. küldje be.
Az OTT derék adóalanya széles mosollyal 

lépett he.
— Van néhány érdekes mondanivalóm. 

Szerkesztő ur.
— Halljuk!
— Mit szól szerkesztő ur ahhoz, hogy októ

ber 2-án, tehát az osztrák—magyar-mérkőzés 
napján rendezi az OTT nz olimpikonok ünnep 
lését a Beszkárl-pályán.

— Ez elég furcsa. Nem tudtak más termi
nust találni?

— Sőt ellenkezőleg, ez a helyes. Legalább 
konkurrenciát csinálnak a futballnak.

— Talán maga figyelmeztette erre a dátumra 
az OTT-I?

— Természetesen. Ki Jött volna erre rá ma
gától?

— Na és mit szól a MASz —MAC-afTérhoz?
— Helyes.
— Mi nz, hogy helyes?
— Helyes, hogy a MASz eltiltotta Knrlovi- 

csot és az is helyes, hogy a MAG nem indult 
el a bajnoki versenyen.

— Ez helyes? Csak tudnánk ki tanácsolta 
nekik.

— Pszt De ne tessék szólni senkinek! Mind 
kettőnek én adtam a tippet.

(-3)

Itt a válogatott csapat • •••
Öt játékos fölött még gondolkozik Mariáss y kapitány

A múlt vasárnapi magyar—csehszlovák válo
gatott mérkőzés nem elégítette ki sem a szövet
ségi kapitányt, sem a közönség tízezreit. Külö
nösen a csatársor mélyen formán aluli szerep
lése okozott kellemetlen csalódást. Vasárnap 
a szövetségi kapitány Újpesten az Újpest — 
Bocskai-mérkőzést tekintette meg, de a többi 
meccsről is megbizotlai révén részletes és 
szakérlő-véleménycket kapott. A késő esti órád
ban alkalmunk volt

Márlássy Lajos dr.
szövetségi kapitánnyal beszélni, aki a követ
kezőképpen nyilatkozott:

•— Kapusom, jnbbösszekötőm, jobhszélsőm, 
balösszekötőm és balszélsőm még nincs. 
Hornt nem ejtettem el, de vasárnapi bi
zonytalan lahdafogása nem nyugtat meg. 
Szó lehet Achfról és Máriáról Is. Dudás és 
Korányi fix bekkpár. Bár Kárpátival meg

Déri

A Törekvés „lehengerelte" 
a Postásokat

Az amatőrök vasárnapi 
fordulója rendkívül érde
kes meglepetésekkel szol
gált. A mérkőzések közül 
messze kiemelkedik a 
Törekvés—Póstás talál
kozó, amelyet a bajnok
ságra, ugylátszik, ismét 
komolyan aspiráló vas
utascsapat 7:1 arányban 
imponáló játék után nyert. 
De ugyanilyen meglepe
tésszámba megy az UTE 
EMTK mérkőzése is, 

amelyből a bajnokságban eddig vezető pester
zsébeti csapat a saját pályáján is vereséggel 
került ki. Ugyancsak váratlan a bajnok FTC- 
nek az URAK csapatától szenvedett veresége. 
Ugylátszik, az erősen tartalékos és erélytelen 
csatársort! zöldfehérek nem tudják tartani ta. 
valyi tornájukat. A papírformának megfelelően 
győzött a MÁV a „33‘‘ FC, a Részkört a Ferenc
városi Vasutasok felett, valamint a BSE is foly
tatta győzelmeit; ezúttal a PSC ellen ért el jó 
eredményt. Az Elektromos—MTK találkozó 
egyenlő erők küzdelmét mutatta. A vasárnapi 
forduló részletes eredményei a következők: 
Törekvés—Póstds 7:1 (2:1), UTE—EMTK 3:0 
(2:0), URAK—FTC 3:2 (2:2), Beszkárt-Fer. 
Vasutas 5:0 (0:0). BSE—PSC 4:2 (2:1), MÁV— 
„33" FC 3:2 (1:0), Elektromos—MTK 2:2 (UQ). 

Nagy gólarányu győzelmek 
a 11. ligában

A második liga vasárnap teljes bajnoki for
dulói bonyolított le. Legérdekesebb mérkőzés
nek ,a Rak TK—ETC FC találkozó számítolt, 
amelyből n pesterzsébetiek kerültek ki megér
demelt győztesként. Meglepetésnek számit a 
Phöbusnak az SzNFC ellen elért nagy gvő- , 
ze'me. A Taxi a Rákospalota a Vasas a Shell, 
mig a Rttdafok a Ilrogulsták fölött győzedel
meskedett a további meccsek során. A Csepel 
és a Drasche mérkőzése döntetlenül zárult, 
Részletes eredmények: Phőbus—SzNFC 5:0 
(3:0), Taxi—Rákospalota 6:0 (4.-0), ETC FC— 
Rak TK 4:2 (1:1), Vasas—Shell 4:0 (1:0), Buda
fok—Hroguisták 3:1 (2:0), Csepel—Drasche
1:1 (0:1).

VILÁGSZEMLE
A JÖVŐ HÉTEN BUDAPESTEN SZEREPLŐ 
LENGYEL ATLÉTÁK LEGYŐZTÉK A CSEH

SZLOVÁKOKAT
Prágából jelentik: A lengyel-csehszlovák átló- 

likni mérkőzés végeredményben a lengyel atlé
ták 76'/s:75*/s  pontaránya győzelmével végző
dött. Ar. ezerölszáz méteres síkfutást a lengyel 
Kusnitzky 4 perc 07 8 mp. alatt, a diszkoszve
tést a szintén lengyel Heljas 45.49 m-es lengyel 
rekorddal nyerte el. A 400 m-es gátfutást 
Costrzcvslcy 58.1, rúdugrást ar ugyancsak 
lengyel Schneider 370 cm-rel s a távolugrást a 
cseh Hoffmann 717 cm-rel a maga jrvára dön
tötte cl.
AZ OSZTRÁK MAYER NYERTE AZ ARANY

SISAKOT
Pardubltzból jelentik: Vasárnap futották le 

az Aranvsísak motorkerékpáros versenyt 3400 
méteres turfon. A verseny abszolút győztese az 
osztrák Mayer lett 14 perc 14.2 mp.-cs abszolút 
idővel.

fásnál azonban annál drágább! 
He vegyen tehát mást,csak a 
fényerős, gazdaságos 

TUNGSRÁM
IZZÓLÁMPÁT!

voltam elégedve, de Boraányl oly magas 
formára futott fel, hogy rutinjával őt Kár
páti elé kell helyeznem. Sárosl és Lázár 
helye ta biztos. Annál nehezebb ■ csatársor 
Összetétele. A jobbszélen Markosról vagy 
Korányi Il.-ről lehet szó. A csatársor ten
gelyében pedig Kalmárt vagy Turayt he
lyezem. BnLszélső most több is akadna, 
mert ugy Szabó III-, mint Serényi és az 
amatőr Déri egyaránt kiváló formában 

van.
Bár a szövetségi kapitány pontosan nem 

árulta el terveit, mégis nekünk az az érzésűnk, 
hogy Ausztria ellen Máriássy dr. a következő 
csapatot küldi harcba:

Acht — Dudás, Korányi T. — Rományi, 
Sárosl, Lázár — Korányi II. (Szeged), 

Cseh, Turay, Kalmár, Déri.

PRÁGÁI LIGAFUTBALL
Prágából jelentik- A ligába jnokság során 

a Sporta 8:3-ra győzött a Lieben ellen, a 
Victoria Zislov í:3-ra kikanott a Vicforiti 
Pilentől, a Kladno 2:1-re győzte le a Bohr- 
mlanst s a Nahod 3:1-re intézte el Teplitzet.

KEHRLING AZ A»DUNA TENNISZ 
BAJNOKA

Relgrádból jelentik: az aldnnai tennisz- 
bajnokság férfi egyes döntőjében Kehrling 
Béla, a csehszlovák Vodicka ellen 6:2, 6:3, 
3:6 és 6:0 arányban győzött. A férfi páros
ban Kehrling a zágrábi Schöffer személyé
ben meglehetősen gyenge partnert kapott s 
igy a Puncec—Radovanovic jugoszláv pártól 
4:6, 7:5. 6:4, 4:6 és 6:0 arányban vereséget 
szenvedett.

NÉMETORSZÁG FUTBALLCSAPATA 
LEGYŐZTE SVÉDORSZÁGOT

Niirnbergből jelentik: A nürnbergi sta
dionban 45 000 főnyi közönség előtt játszot
ták le a Németország—Svédország mérkő
zést, melyet a németek 4:3 (3:1) arányban 
nyertek meg az egyenrangú svédekkel szem
ben. A németek Jákob kapusnak köszönhe
tik a győzelmüket.

X A Czája-dlnasztla két tagja Ismét botrányt 
provokált a Rekelowban. A vasárnap est Czója- 
heccel kezdődött a Beketowban. Czája János 
ugyanis ujból be akart szállni a küzdelmekbe, 
amit tegnap este ismét visszautasítottak, mert a 
Nemzetközi Szövetség mégjjraz engedélyt nem 
adta meg. Tekintettel arra, hogy tegnap vasár
nap volt s a szövetségben nem volt hivatalos 
óra. igy a budapesti jelentést nem tudták elin
tézni. A távirati jelentést ma este várják. A va
sárnap este lefolyt mérkőzések eredményei: 
Nagy Béla remek küzdelemben legyőzte Fi- 
schert. Mars francia világbajnok legyőzte An- 
gelescut. Az Orlov—Tomson-mecc*  döntetlen. 
A hétfő esti párosítás a következő: Holubán—* 
Wildmann. Angeleseu—Sfibor, Nagy Béla—Or
ion, továbbá Toroson—Mortinoff és Kónyi—* 
Flscher döntök.

X Egv magyar pilóta meg akarja javítani ki 
ejtőernyöugráa világrekordját. Lantos Lajos 
magyar pilóta speciális felszereléssel október
2-án  délelőtt a mátyásföldi repülőtéren meg
kísérli az ejtőernyőugrás magassági világ*  
rekordjának megjavítását. A világrekordot, 
amely hivatalosan 5100 méter, már többen 
rellék meg túlszárnyalni, ezek a kísértetek: 
azonban sikertelenül végződlek. Lantos azok
ban ujrendszorü sisnkfelszereléssel fog urrani 
s igy reméli, hogy kísérlete eredményes tesz. 
A magyar pilóta, aki Kaszala hátramaradottat- 
nak adja a bcléptidijakból befolyó jövedelmet, 
hétezer méter magasságból tervezi ejtőernyő
ugrását.

X A Tudományegyetem uj klubbáza. Most 
avatták fel ünnepélyesen a BEAC uj klubházát, 
amely a legmodernebb igényeknek is megfelel, 
A Yolland Arthur és Esterházy László herceg 
hathatós propagandájából felépített klubépület 
ötszáz diáksportolónak ad kényelmes öltözkö
dési és pihenési lehetőségeket, aminek a tudo
mányegyetemi diákság szabadtéri sportolása 
szempontjából igen nagy a jelentősége. Egyéb
ként a BEAC ugy tervezi, hogy a klubház mel
lett még két tekintélyes nagyságú diákotthont 
is létesít, úgyhogy a diákság egyrészének a 
BEAC sporttelepe, egyszersmind otthona is tesz.
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Becsben aggodalommal várják 
a jövő vasárnapi magyar-osztrák 

mérkőzést
Meisl gondjai: Széthullt a „csodacsapat**  — Beteglistán 

az osztrák bomba-csatát sor
<A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) zók, valószínűleg azonban csak a jövő héten 

Bécsi sportkörökben már rég nem vártak olyan kezdenek tréningbe, 
félelemmel magyar-osztrák válogatott mérkő- | 
rést, mint most az októberit és Meisl Hugó 
szövetségi kapitánynak — aki éveken keresztül 
büszkén hangoztatta, hogy a válogatás nem 
okoz gondot, meri mini szilárd egység készen 
adva van a „Wundermannschafl" — most 
ugyancsak nagy fejtörésbe kerül, ómig hasz
nálható csapatot tud összeállítani a beteg és | 
formánkloüli játékosok seregéből. |

A híres osztrák válogatott csapat széthul
lott és annak sok diadalt aratott kitűnő 
együtteséből, hét játékost nem lehet fel

állítani a magyarok ellen.
Ez a hét játékos, nkik egyébként a csapat ge
rincét képezik, nem kisebb nevek, mint Blum, 
Schramseis. Hoffmann, Zischek, Gscluueldl, 
Schall és Vogel, köziül: tehát a bombacsatársor 
négy tagja.

Blum é*  Schramseis a két legjobb osztrák 
hátvéd beteglistán vannak, az őszi szezonban 
még nem játszottak és így még abban az eset
ben, hn vasárnapig fel is épülnének, kizárt do
log, hogy tréning nélkül részt vehessenek egy 
válogatott mérkőzésen Hoffmann, a Vicnna ki
váló centcrhalfja teljesen letört, reá számiinni 
nem lehet. Zischek és Vogel, a ké| félelmetes .
szélső kórházban fekszenek, Gsclimeidl „tanár szckötövel, abban senki sem bízik, 
ur" és Schall, a „gólkirály", bár már lábadó- I León Andor

A hét legjobb játékost kelt tehát pótolni 
.Melslnek,

ami most, amikor a többiek sincsenek elfogad
ható formában, nem könnyű feladat. Aránylag 
még n legkönnyebb a védelem felállítása. A 
szövetségi kapitánv már ki is jelentette, hogy 

a magyarok ellen a Hlden, Seszta, Nauscb- 
védelmef állítja fel.
Onterhalf nincs.

HofTmann után csak Schmistik, a Rapid közép
fedezete jöhetne számításba, de ő is formán 
kiviil van. Valószínű tehát, hogy helyébe a meg
bízható, de tucatjátékos Braun, a WAC diri
gense kerül és igy sikerül összehozni egy féllg- 
uieddig használható, de nem különös fedezet
sort, amelyiknél u magyar fedezetek lényege
sen jobbak. Viszont a védelemnél talán van egy 
kis plusz az osztrákok javára, feltéve, ha 
Naiisch mint hátvéd nem bukik meg. Legnehe
zebb rész a csatársor Itt egyetlen ember ma
radt meg a régiekből- Sindelar. Az összekötőbe 
valószínűleg Walzhofer és az öreg Horváth, a 
szélekre Moher és Mtiller kerülnek. Sindelar 
kitűnő center, félelmetes technikájú irányitó, 
de hogy boldogulni tud-e majd kél szürke ősz-

A duzzogó MAC is elindult a stafétabajnoksáíokon 
és haragjában két szenior-bajnokságot vitt el

Az országos staféta- és csnpnlbajnoksógok 
vasárnapi küzdelmeinek eseménye, hogy

azon már a duzzogó MAC atlétái is el
indultak.

Tette ezt a klub a sport érdekében, no meg a 
bajnokságait sem akarta közprédára bocsátani.

A szeniorbajnokságok közül kettőt a MAC és 
kettőt a BBTE vitt cl, mig az ifjúsági bajnok
ságokon a BBTE. az I TC, a DEAC és MTE 
osztozott. A debreceni egyetem csapata a 
44X400 méteres ilj. sl:ifi'l:majiokságút, a sa
ját rekordját beállítva, védte meg.

Az eredmények:
Szenior bajnoki versenyek:

4X1500 méter: Bajnok: a MAC csapata 
(Belloni, Szerb, BfJrzy, Szabó) lő p 57.8 mp. 
2. UTE 17 p 41.2 mp. 3. MTK 17 p 43.4 mp.

4X100 méter: Bajnok: a BBTE b) csapata 
43.7 mp. 2. FTC 44.6 mp. 3. TFSC 44.6 mp. 4. 
MAFC 44 7 mp.

5000 méteres csapatbajnokság.
Bajnok: a MAC csapata 56 pont. 2. BBTE 72 

pont. 3. ESC 79 pont. 4. UTE 83 pont. — 
Egyénileg: 1. Szabó MAC 15 p 22.4 mp. 2. Si
mon MTK 15 p 25.4 mp. 3. Szilágyi MTK 15 
p 30.4 mp.

4X400 métetr: Bajnok: a BBTE A) csa-

pata 3 p 26.2 mp. 2. BBTE B) 3 p 29.2 mp. 
3. BEAC .3 p 31.2 mp. 4. MAC.

Ifjúsági bajnoki versenyek.
4X190 méter: Bajnok: a BBTE 

(Vágó, Lambert, Fillér, Szabó) 45 mp.
453 mp. 3. Szolnoki MÁV 46 mp.

4X1000 méter: Bajnok az FTC
(Szigeti, Bcngvel, Csákv. Vass) 11 p 17.4 mp
2. MAC 11 p 17.4 mp. 3. BBTE 11 p 21.8 mp.

4X400 méter: Bajnok a DEAC csapata: 
(Gally, Dittrich, Köszlner, Aradi) 3 p 33 mp. 
Országos ifj. rekord beállítva. 2. UTE 3 p 39.8 
mp. 3. MAC .3 p 40.4 mp. 4. BEAC 3 p 40.6 mp.

3000 méteres ötös csapatbajnokság.
Bajnok: az MTE csapata 5.3 ponttal. 2. MTK 
77 pont. 3. BBTE 82. pont. Egyénileg: 1. Végh 
Vasas 9 p 34.4 mp. 2. Izsóf MTK 9 36.8 mp.
3. Csiky FTC 9 p 41.4 mp.

Meghívást versenyek.
Sulydobás: 1. Darányi MAC 1492 cm. 2. 

Csényl TFSC 1461 cm. 3. Horváth MAC 
1368 cm.

Diszkoszvetés: 1. Donogán MAC 4750 cm. 2. 
Reniecz RÁC 4647 cm. 3. Bácsalmási BEAC 
4262 cm.

Gerelyvetés. 1. Várszegi TFSC 6042 cm. 
Farkas 5797 cm. 3. Boros TFSC 5603 cm.

csapnta
2. MTK

csapata

3.

2.

8.29 m átlaggal, 2. TFSC 8.00 m átlaggal, 3 
MTE 7.98 m átlaggal. — i szer 200 m-es sta
féta: 1. MTE (Tichy, Reichné, Dudás, Deák) 
2 p. 01 mp., országos női rekord, 2. FTC 2 p. 
08.6 mp. A pontversenyben: I. MTE 10 pont- 

’ 2. FTC 9 ponttal, 3. TFSC 7 ponttal.tál,

Jegyzetek 
a faccsvonalon

Az elnök és a bajnok
i.

Láblovits János, » kiváló rekorder és bajnok 
gondolt egv merészet és nagyot és egy ködös 
őszi estén véleményt mondott a MASz műkö
déséről. A MASz — teljes nevén Magyar Arisz
tidek Szövetsége — rossz néven vette a dolgot. 
A szövetségben nem szeretik, ha valaki gondol 
valamit és még hozzá véleménye is van. Nekik 
az az álláspontjuk, hogy az elnök mondjon 
véleményt, a rúdugró pedig ugorjon. Néha azon
ban az ilyesmi fordítva történik. .4 rúdugró 
mond véleményt és ilyenkor az elnök ugrik.

Az elnök hűvös volt és előkelő Komoran rán
colta homlokát és kabalisztikus szavakat mor
molt maga elé. Látszott rajta, hogy elhatározása 
szilárd volt.

— Ne hívjanak Krankovics Kőkeménynek, — 
mondotta, — ha ezt meg nem boszulom. Kran- 
kovics Kőkemény, a büszke elnök ezután szi
lárd léptekkel indult a felvonó felé. Az elnöki 
szoba ugyanis a legfelsőbb emeleten volt és a 
földszinten már várt rá a legkiválóbb sport
emberekből álló küldöttség.

Krankovics elnök beszállt a liftbe és leeresz
kedett hozzájuk.

3.
Mielőtt bement volna azonban a küldöttség

hez. összehívta a bölcsek tanácsát, akik mély 
alázattal köszöntötték a nagy Elnököl.

— Urunk és parancsolónk, hivattál minket — 
mondták a bölcsek.

— Olvastátok ennek az Izé, Láblovltsnak az 
izéjét?...

— óh, uram! ...
— Itt tenni keli valamit — szólt az elnök 

sztentori hangon Az egész tanács összerez
zent. mert érezte, hogy történelmi pillanatokat 
él át. Ilyent ugyanis még soha, senki nem 
mondott a MASz-ban.

A „repülő baszk"
Jean Borotra, a világ legnépszerűbb tenniszjátékosa, Kehrling 

példájára ifjúnak érzi magát
Párls, szeptember 23. | játszom. Ez utóbbinak röviden önbizalom. .................................. a

Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől) «•’*< ’- Vince, kitűnő játékos, de Ő még fejlődik, 
k- t bóiin'ijii uu'g senl; se gondolta volna. ' változik és ez az ni még visszafelé is vezethet, 
nr esztendő francia bőse lesz. Hogy ő Px||móK *p,ftr,he,_ P4r hél a,a,t* fllikuma meg- 

Davis Cup " * * “
maradása múlni fog. Hogy ö, az 

kivégzett, hevégzetl, letárgyalt és 
veri meg Vmest, aki viszont

Most
hogy ...
lesz ama „paraszthajszál', amin 
Európában maradása múlni fog. 
öreg, veterán.
eltemetett Hornira 
Cochct-l püfTöli el. ..

Azóta a délfranciaországi tengerparti fürdőket 
járja. Szép asszonyok és fürdöigazgalóságok 
felváltva versengenek élte. Tegnan reggel érke
zett vissza, ma már n croix-catalannei tréning
pályákon cserélgeti az ütőket és ugrik olyano
kat egy-cgy labda után, nmlnökre csak a „re
pülő baszk" képes.

— Németországiul Ígérkeztem cl 
mialatt hűséges masszőrje, jólék 
kencgcli, erre a furáim 
mór a 
lem,

nem

meséli, 
után combjait 

készülök, hisz, ha 
világranglista harmadik helyére kerül-

fogjuk tárgyalni. Megvan még ez az izé, ez * 
véleménye?. .

— Hogyne — felelte remegő hangon a másik 
aggastyán. — Nagyon vigyáztam rá, hogy el 
ne veszítsem. Tessék Méltóságos Elnök Ur, Itt 
van. Amint teszik látni. 4/ év után is megvan 
a MASz-ról a véleményem.

És ezzel tárgyalni kezdték az ügyet.
(Bex.)

Nagy nemzetközi ölrközöuer- 
senyek a Bekeioui-ctr busz kan!

Napon a este ‘Í4Ö árai kezdettel 
Minden ette 6 pár mOrköalk

W Hel.várak 60 fillértől 3 pencöte

LÓSPORT
Csapodár nyerte a gróf Károlyi 

Gyula emlékvert enyt
A kétéves kancák legértékesebb versenye, a 

gróf Károlyi Gyula emlékverseny emelkedett ki 
a vasárnapi lóvesenyek egyébként is érdekes 
progranunjából. A húszezer pengős díjért csak 
igen kis mezőny, mindössze négy ló indult, 
amelyek közül a favorit Little Patty-va\ vívott 
pompás harca után egy hosszal, Csapodár ke
rült ki győztesen. Izgalmas finise volt a kétéve
sek eladóversenyének is, melyben Napfelkelte 
utolsó ugrásával fosztotta meg Rattrape-ot a 
győzelemtől. Siker, Papucshős, Csopak és Les- 
bia könnyen nyerték versenyeiket. Részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. Horváth E. Siker (3) Gutái, 2. 
Honpolgár (6) Balog, 3. Kereső (6) Sejbál. F. 
in.: Kurucz, Siniba, Sálán, Zsuzsu, Jósnő. Tót.: 
10:47. Helyre: 18, 18, 22. II. FUTAM. 1. dr. 
Parragh S. Papucshős (6) Tóth A., 2. Alisia 
(5) Rózsa, 3. Kapisztrón (5) Weiszbach. F. m.: 
Judith, Maliira, Reménység, Parancs, Mesélő, 
Charming, Coruna, Budár, Mint a madár. Tü
csök, Vakmerő. Tót.: 10:101. Helyre: 25, 29, 
24. III. FUTAM. 1. Blaskovich A. Csapodár (2) 
Sejbál, 2. Little Patty (6:10) Gutái. F. m.: Mi- 
dinette, Felka. Tót.: 10:30. IV. FUTAM. 1. 
Keszi-istálló Csopak (4) Tóth A., 2. Takarodó, 
(10) Wolbert, 3. Alvinc (2) Sejbál. F. m.: Snow 
White, Csetepaté, Arató, Ltnke, Vágjad, Vilá
gos, Bona, Suhanc, Fuvolás. Tót.: 10:39. 
Helyre: 16. 36, 19. V. FUTAM. í. hg. Odes- 
calchi B. Napfelkelte (3) Tamási, 2. Rattrapc 
(6:10) Weissbach. F. m.: Vidor, Csoda, Jogar. 
Tót.: 10:37. Helyre: 14. 13. VI FUTAM. 1. 
Keszi-istálló Lesbia (2) Fodor, 2. Martcll (5) 
Kollár. 3. Mahatnia (4) Sejbál. F. m.: Pálinka, 
Tamerlan, őszirózsa. Verily, Herhstzeitlose. 
Tót.: 10:42. Helyre: 19. 21, 2Í. — A Papucshős 
—Csopak dublé 5'-250.50.

Bécsi lóversenyek

4.
A tanácskozás órák hosszat tartott. A baj

nokrekorder súlyos bűnt követett el. Kritizálni 
mert!

— Hogy merésze! egy versenyző kritizálni — 
mondotta nr elnök. Kritizálni itt vagyok én. 
Ebben a szövetségben az elnök a kritikus.

A többiek sűrűn helyeseltek. Mind belátták, 
hogy ö egy kritikus elnök.

— Különben is — folytatta az elnök, ha a 
rajongás Irántam nem egyhangú, hajlandó va
gyok lemondani.

Szólt és sietve lemondott. Egyelőre azonban 
csak a szövetség alelnökéről.

6.
— At a kérdés: Igazat Irt-e at a rúdugró, 

vagy sem? — vetette fel valaki.
— Úgy vanf Úgy van! — hangzott kőrös

körül.
— Ezt ki kell előbb vizsgálni, — szólt ismét 

az első ur — és csak azután folytathatjuk a 
tanácskozást. Addig függesszük fel.

— Helyes! — mondta az elnök. — Én azt 
festem, amit a tanács elhatároz. — így szólt 
Krankovics Kőkemény és felfüggesztette —

A rúdugró versenyzői jogát.

6.
Csak ezután ért rá fogadni a kiváló sport

emberek küldöttségét, akik kérték, hogy en
gedje LáblovBsot indulni a bajnoki versenyen.

— Miféle Láblovitsot?
— A jeles rúdugrót, akinek a startját el 

tetszett tiltani.
— Én nem tudok semmit — felelte az elnök.
— Hogyan, az elnök ur nem tud a dologról?
— Nem •kérem, én nem tudok semmit.
A küldöttség ellenvetés nélkül távozott. Mind 

elhitték, hogy az elnök semmit se tud.

Jelentősebb esemény nélkül, de érdekes küz
delmekkel folytak le a vasárnapi bécsi verse
nyek. A nap inkább az autszájdereknek kedve
zett s nagy meglepetést okozott Monarch és 
Germaine győzelme. Részletes eredmény a kö
vetkező:

I- FUTAM. 1. Hellane (l‘/4) Szilágyi, 2. 
Kopó (l'/4) Teltschik. F. m.: Blue Cyprus, 
Polka, Parsifal. Tót.: 10:18. Helyre: 11, II. TI.

k. MnnaPch (8) Szilágyi, 2. Twilight 
(2/í) Gulyás B„ 3. C.yprienne (25) Garten- 
>naier. F. m.: Che&lnut, Karla, Happy horse, 
Eiswind, Pan, Carolus. Tót.: 10:103. Helyre: 
31, 18, 40. III. FUTAM. 1. Germaine (6) Houra, 
2. Cascade (2%) Szabó L„ 3. Erika (2%) ha- 
szián F. F. m.: Nurmi, Komtur, Rumba, Dark 
Jilly, Abwechslung. Tót.: 10:114. Helyre: 13, 
13. IV. FUTAM. 1. Bek (4) Houra, 2. Ormond 
(5:10) Szabó L. F. m.: IJsi, Georgette, Derítő. 
Tol.: 10:46. Helyre: 17, 13. V. FUTAM. 1. Ta
lon (2) Houra, 2. Kamerád (8) Albrecht, 3. 
Evian (6) Frosch. F. m.: Pretty Molly, Ver- 
mouth, Szigctv-ár, Stra Milano, Maximum II. 
Tót.: 10:28. Helyre: 24, 28, 18. VI. FUTAM. 1. 
Türelem (2) Knszián F., 2. Lovrana (2’/») Va
lentin. F. m.: Anubis, Problem, Gin, Balbina. 
Tót.: 10:25. Helyre: 14, 17.

Gróf Gvürky Aladárné nyerte 
a concours sport idei hölgy

lovas ba'nokságát 
Binder Ottó és Schaurek Ottmár 

holtversenyben győztek 
a bravurugratásban

A főváros lovastársadalmának nagy érdeklő
dése mellett vasárnap fejezték be a négynapos 
őszi lovasmérkőzéseket. A zárónap eseményei 
az urlovasnök idei bajnoksága és a bravurug- 
ratás voltak. A bajnokságot izgalmas kiifdelcin 
után gróf Gyürky Aladárné nyerte meg Szé
chényi Irma grófnő ellen. A bravurugratás fini
sébe Rinder Oltó őrnagy és Schaurek Ottmár 
főhadnagy jutottak. Kettőjük között heves 
harcra került a sor, de egyikük sem tudott a 
másik fölé kerekedni és a 190 cm-es nkadál”- 
núl holtversenyben közösen szerezték meg a 
győzelmet. Részletes eredmény a következő:

Urlovasnök bajnoki dija 1. Névtelen conc. 
istálló Aurélia, lovagolta gróf Gyürky Aladár- 
né. 2. Pásztói istálló Olga, lovagolta gróf Szé
chényi Irmr 3. Dungyerszky Zsófia Ebek, lo
vagolta tulajdonos. 4. Hungária conc. istálló 
Kimonó, lovagolta 'Pauly Hartmanné.

Urlovasok díjlovaglása. 1. Sallay Bertalan 
Gólem, lovagolta lulaidonos. 2. Szász Endre 
Blmhula, lovagolta tulajdonos. 3. v. Magasházy 
László Tücsök, lovagolta tulajdonos.

Bravurugratás. 1. Pásztói istálló Olga és Tér- 
linde lovaival Binder Ottó és Schaurek Ottmár 
Mr. Spokes lovával holtversenyben. 4. Platthy 
József Grófnő nevű lovával.

változhat, mig mi
I Cochet, meg magamfajta öreg rókák, ha 
| óriási szenzációkra nem Is, de jó szerep

lésre még sokáig képesek leszünk.
Csupán Tildenre, meg az önök Kehrlingjére 
gondolok, nkik ma, valamivel, vagy

jóval a negyven fölött is sok tucat fiatal 
rémei maradtak.

Mi. akik a harmincötön is alul vagyunk, még 
jogosan optimisták lehetünk és ép ezért tartom 
korainak a francia tennisz felett megkonditott 
lélekharangot Nagyon örvendek annak, hogy 
jövőre Amerika nagy Davis-Cup-favorit lesz, 

ért mise'" hálásabl és kényelmesebb feladni, 
mint favorit ellen játszani. De ha véletlenül, 
mégis kikapunk, akkor se leszek egyáltalában 
elkeseredve és meg fogom érteni, hogy most, 
miután a prohibitiónf eltörlik, Amerika is akar 
inni ebből a nagyon híres kupából.

Kedves egészségükre... ha sikerül.

I

akarok •zégyrnt hozni, eeváltnlában 
nem ősz, de öreg fejemre.

— Tervet’
— Megtanulni „yo yozni" és évenként egy 

esztendőt fiatalodni Tavaly, „jóakarata" kri
tikusaim célzásgntásai után mór azt hittem, 
vnl,'l>:in őrig vmzvok. De 1932 megtanított arra, 
hogy a kor nagyon relatív megállapítás. Igaz, 
ma mór nem fűink úgy, mint most hat éve, 
de viszont érettebben --s okosabban játszom és 
tudom azt, hogy bizonyos klasszist mindig ki-

női 
bal-

Rudugró-bafnok a Karlovlcs János, 
Miatta izgul most az egész város, 
hevein! ugrókat «5 nagyon tudhat, 
Hiszen ő egyszerre többeket ugrat.

Két baleset történt az MTE 
n-i atlétikai versenyén

Az MTE vasárnap délelőtt országos 
atlétikai versenyt rendezett amelyen két 
eset történt.

A verseny távolugrószámában Kael Anná
nak és az MTE Csór nevű etlétanőjének 

térde a kemény salakon kificamodott.
Mindkettőjüket kórházba szállították, 

eredmények:
Táimhtgrás: 1.

\nna TFSC 498 cm, 
Vértesi TFSC 475 cm, 3. 
Horváth MTE 448 cm. 
ötös csapatversenyben: 1. 
TFSC 457 cm-es 
gnl, 2. MTE 412 
állaggal. 3. FTC 
cm-es átlaggal. — Súly
dobás: 1. Nadónvi Ágnes 
FTC 10.4.3 m. 2. Tirhv 
MTE 10 01 m, 8. Frled- 
ri h TFSC 9.48 m. ötös 
csapatversenyben: 1. FTC Nadányi Ágnes

7.
Az elnök azonban utánuk szalasztotta 

lakáját és igy szólt a küldöttséghez:
— Intézkedjenek az urak, hogy az 

hozzóm kerüljenek.
— Miféle iratok?

Hát a Láhlovics-figy aktái.
•— De kérem, nincsenek akták.
— Akta nélkül ügy sincsen.
— Nem lehetne rövid utón’
— Nem lehet — felelte az elnök. — Csak ugv 

intézkedhetem, ha az iratok hozzám jutnak. Tes
sék az aktákat először beadni az iktatóba és ott 
számot kérni.

— De közben lezajlik a bajnoki versenyen a 
rudugró-szám.

— Micsoda csökönyösség ez — mondotta 
mennydörgő hangon az. elnök. Hányszor mond
tam, hogv nem n rudugró-szám a fontos, ha
nem nz iktató-szám.

— Méltóságod elhatározása szilárd? — kér
dezte a küldöttség.

— Abszolúte szilárd és végleges. Vegyék tu
domásul az urak, hogy ez egy szilárd dolog.

— Egy igazi szilárd-dolog — mondta a kül- 
dötség és elment.

egyik

iratok

8.
Nrgy'-n ív telt el körben. A, akiék mentek 

eRvtk fórumtól n médkhor. leiratok és fel
iratok, gyűlések és ankétek követték egvtnásl. 
Végre a negyvenegyedik esrtendöhen Mérést 
kapott Ublovll. rúdugró at ügyben. Krsnko- 
vifs elnök kihallgatáson fogadta a renitens 
atlétát. Mindkettőt tolókocsin hoztók a tárgyaló
terembe és remegő kézzel Illesztették fülükhöz 
11 hallócsövef.

— Nézze, kedves íré — mondotta az elnök. 
— ön negyvenegy év előtt egy cikkben megírta 
a véleményét a MASz-rM. Most ezt az ügvet
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